
      Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

       06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

        tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 

 

Załącznik nr 1/1 

 

 

          ............................................ 
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

 

............................................................. 

 

............................................................. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 38/2018r. 

 

1.  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza  do  

      złożenia oferty na :  prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke                         

      w Ciechanowie  na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem  

      zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie. Działka Nr 4781/5 została  

      wydzielona z działki Nr 4781/3. Prace będą prowadzone w pasie drogowym Gminy Miejskiej   

      Ciechanów. 

2.   Przedmiotem zamówienia są prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola  

      Szwanke w Ciechanowie  na działkę Dz. Nr 4781/5 i przeniesienie wiaty przystankowej z  

      wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie, w zakresie  

      szczegółowo określonym w  projekcie budowlanym, projekcie stałej organizacji ruchu,  

      przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.                                 
              Zakres robót obejmuje: 

              1.     Roboty pomiarowe i tyczenie w terenie zjazdu i zatoki przystankowej.  

2.     Roboty ziemne związane z korytowaniem pod zjazd i zatokę przystankową. 

3.    Wykonanie podbudów z kruszyw łamanych zgodnie z projektem budowlanym. 

4.    Wykonanie nawierzchni zjazdu i zatoki przystankowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

5.    Wykonanie nawierzchni chodników przy zatoce przystankowej, przejściu dla pieszych i zjeździe              

       z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 

6.    Ustawienie krawężników na ławie betonowej. 

7.    Obramienie chodników obrzeżami betonowymi 20x6cm 

8.    Demontaż istniejącej wiaty przystankowej i przeniesienie w nową lokalizację zgodnie z projektem   

       budowlanym. 

9.    Dostawa i ustawienie 5 szt. znaków drogowych. 

10.   Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po wykonanych robotach. 

11.   Malowanie nowego oznakowania poziomego 

12.  Zajęcie pasa drogowego i opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

13.  Inwentaryzację powykonawczą. 

              14.  Wywiezienie ziemi, gruzu i uporządkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wszystkie   

                     inne roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w projekcie budowlanym                               

                     i przedmiarze robót. 

            Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu po ustaleniu terminu                                  

            z Zamawiającym i zapoznać się z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa jest   

            do  wglądu w Dziale Remontów i Inwestycji TBS Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 10a pok. nr 1                      

            w godzinach 7:30-14:30. 
Wymagania organizacyjne : 

        Wykonawca zorganizuje zaplecze dla wykonania robót w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami   

         sanitariatów i wc. Zabezpieczenie terenu robót i organizacja pracy należy do obowiązków  i obciąża   

         Wykonawcę.  Naprawa ewentualnych  szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do  

         obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada                        



         i koszty za ich  usunięcie ponosi Wykonawca.  

3.  Wymagany okres wykonania zamówienia 35 dni od daty przekazania terenu do wykonania   

     robót. 

4.  Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

     Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej Zamawiającego www.tbsciechanow.pl 

5.  Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej    

     szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,   

     tel. (023)672-23-04 

6.  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

      Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania   

      przyczyny.   

7.   Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia : 

       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

        a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

 z wymaganiami ustawowymi, 

        b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub  

 czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

        c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem  

 ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania  

 danego zamówienia, 

        d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

     Dokumenty wymagane do złożenia oferty: 

        a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

              gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  

               ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do  

              występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  

               terminu składania ofert, 

         b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,  

         c)    wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2, 

         d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

         i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

         e)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

         f)   referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą          

               starannością. 

8. Warunki umowy: 

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu   

        ofertowym. 

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

     wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu    

     będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania    

     umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym  

     Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego    

     wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w  

      w jednej lub kilku następujących formach: 

     -  w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją  „zabezpieczenie   

        należytego wykonania umowy – Zjazd i zatoka przystankowa ul. Karola Szwanke w   

        Ciechanowie ”.      

     -  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,   

         z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

     -  w gwarancjach bankowych, 

     -  w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

     -  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z   

         dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z   

         2007 r. Nr 42, poz. 275).  

      Dopuszcza się również:  

       -  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   

          kredytowej,  

       -  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub    

http://www.tbsciechanow.pl/


          jednostkę samorządu terytorialnego, 

       -  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie   

          rejestrowym i rejestrze zastawów. 

10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem  na okres nie  

       krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót. 

11 Sposób przygotowania ofert:  

      ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1). 

      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót (zał. nr 2),  

      specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną obiektu. 

       Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,   

       nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:  

       nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe  

       nr sprawy 38/2018r. – Zjazd i zatoka przystankowa ul. Karola Szwanke w Ciechanowie”. 

 12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 29.03.2018 roku, do godziny 10,00  

       w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie  

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                 ……........................................   

Numer faksu:   ………………………………  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Okrzei 14 

 tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18 

 www.tbsciechanow.pl 

 tbs@tbsciechanow.pl  

 reprezentowana przez:  

 Prezesa Zarządu – Łukasza Lewandowskiego  

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Karola Szwanke w Ciechanowie  na działkę Dz. Nr 4781/5  

i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Karola Szwanke w 

Ciechanowie za cenę: 

 

cena netto............................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

podatek VAT.......................................................................................................zł  

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................)  

 

Stawki kosztorysowe 
Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln 

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………% 

Zysk /Z/                       -  …………………..% 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem 

składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w. 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie w terminie 35 dni od daty przekazania terenu do wykonania robót. 

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni   

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................ … 

 Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- załatwienie wykonania reklamacji : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy : 

……………………………….............................. tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .................zakres 

odpowiedzialności  

.......... .......... .......... .......... .......... ......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................. ...............zakres 

odpowiedzialności  

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ...........................................................................................................  

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 



Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

Oświadczam, że: 

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  

    obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi  

    do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych    

    zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane    

    wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się    

    w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez    

    Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak  

     bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia  

     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)  

     lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  

     budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  

    podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)  

     

……………………………………………………………………………………………………………….……… 

w  zakresie 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………………….................... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  5 % całkowitej ceny  

ofertowej brutto, w kwocie …….…………………………w formie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
....................................................                       .................................................................................................. 

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik 2 

 

 

Przedmiar robót 

na prace drogowe związane z wykonaniem zjazdu z ul. Szwanke w Ciechanowie  na działkę Dz. Nr 4781/5  

i przeniesienie wiaty przystankowej z wykonaniem zatoki przystankowej przy ul. Szwanke w Ciechanowie 

 

1. Drogi i chodniki 

 

1 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. 

Kategoria gruntu I-IV 

 

196,50 m2 

2 KNR 2-31 0101-02-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde 

dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV 

 

196,50 m2 

3 KNR 2-31 0103-02-050 

Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Kategoria gruntu III-IV 

 

196,50 m2 

4 KNR 2-31 0114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

 

196,50 m2 

5 KNR 2-31 0114-06-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 

warstwy ponad 15 cm 

 

196,50 m2 

6 KNR 2-31 0114-07-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

 

196,50 m2 

7 KNR 2-31 0105-05-050 

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 

cm 

 

196,50 m2 

8 KNR 2-31 0002-03-050 

Nawierzchnie drogowe zatoka autobusowa, wjazd z kostki brukowej "dwuteownik" 20x16,5 

cm o grubości 8 cm,na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94) 

 

94,50 m2 

9 KNR 2-31 0003-01-050 

Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości                     6 cm, na 

podsypce piaskowej (zeszyt 5/94) 

 

94,00 m2 

10 KNR 2-31 0003-01-050 

Chodnik z kostki brukowej betonowej z wybrzuszeniami 40x40 cm o grubości 6 cm, na 

podsypce piaskowej (zeszyt 5/94) 

 

8,00 m2 

11 KNR 2-31 0401-02-040 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 

 

186,00 m 

12 KNR 2-31 0402-03-060 

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 

 

7,44 m3 

13 KNR 2-31 0403-05-040 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

 

65,00 m 

14 KNR 2-31 0403-08-040 

Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m 

 

14,00 m 

15 KNR 2-31 0403-05-040 

Opornik betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej 

 

35,00 m 



16 KNR 2-31 0403-05-040 

Krawężnik najazdowy betonowy wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej 

 

24,00 m 

17 KNR 2-31 0407-02-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem 

 

48,00 m 

18 KNR 2-31 1106-01-034 

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, 

grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt 

 

2,50 t 

19 KNKRB 6 12 0104-050 

Malowanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową linii segregacyjnych i 

krawędziowych przerywanych-malowanie ręczne 

 

49,92 m2 

20 KNNR 6 07 0201-020 

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm 

 

5,00 szt 

21 Kalkulacja własna 

Zajęcie pasa drogowego + opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

 

1,00 kpl 

2. Wiata przystankowa 

 

22 Kalkulacja własna 

Demontaż starej wiaty 

 

1,00 szt 

23 KNR 2-01 0312-02-020 

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt 

kategorii III. R=2,00 

 

7,00 szt 

24 KNR 2-02 0203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 

 

0,44 m3 

25 KNR 5-15 1005-02-020 - analogia 

Montaż istniejącej wiaty przystankowej - wiata przystankowa z demontażu - przyjąć tylko 

R=0,25 + łączniki. 

 

1,00 szt 

 

 


