
ZARZ!\D DRÓG POWIATOWYCH.
WEWŁODAWIE

22-::'00 Włodawa, ul. Lubeiska 60
te' fax 82/57-25-513, tet. 82/57-21-681
RE-:;O!\j 110200194, NIP 565-13-42-508

Włodawa, dnia: 7 maja 2014r.

P.373.26.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych-
przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8.

Zarząd Dróg Powiatowych, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60, tel/fax 82/57-25-513,
http:www,zdpwlodawa.bip,mbnet.pl, e-mail: zdp.wlodawa.@wp.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej
na: ,,Remont dróg gruntowych".

1. ZAKRES ROBÓT
Zamówienie obejmuje remont następujących dróg gruntowych:
1) Droga Nr 1704L Konstantyn - Stawki

a) Uzupełnienie pospółką zaniżeń na następujących odcinkach:
od km 2+700 do km 3+700 -100 m3

od km 3+750 do km 3+800 - 10 m3

od km 4+200 do km 4+400 - 30 m3

od km 4+800 do km 4+900 - 10m3

od km 5+000 do km 5+300 - 30 ni3

od km 9+600 do km 9+900 - 20 m3

Łączna ilość pospółki do dowiezienia - 200 m3

b) Profilowanie drogi równiarką przed i po uzupełnieniu pospółką na odcinku od km 1+500 do
km 7+250 oraz od km 7+650 do km 9+900 (łącznie 8 km)

2) Droga Nr 1734L Korolówka - Szuminka
a) Uzupełnienie pospółką zaniżeń na odcinku od km 0+100 do km 2+100 - 80 m3

b) Profilowanie drogi równiarką przed i po uzupełnieniu pospółką od km 0+ 100 do km 3+ 100
(3 km)

3) Droga Nr 1711L Korolówka - Adampol
a) Uzupełnienie pospółką zaniżeń na odcinku od km 0+050 do km 1+400 - 200 m3

b) Profilowanie drogi równiarką przed i po uzupełnieniu pospółką na odcinku od km 0+050 do
km 1+600 (1,5 5 km)

4) Droga Nr 1705L Korolówka - Różanka
a) Profilowanie drogi równiarką na odcinku od km 1+200 do km 4+250 (3,05 km)

Uzupełnienie pospółką zaniżeń obejmuje dowiezienie pospółki z kopalni oraz wbudowanie,
zagęszczenie i wyprofilowanie dowiezionego materiału,

2. WARUNKI ZAMÓWlENIA
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
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3. OFERTA
Wykonawca składa ofertę na formularzu wg. wzoru - zał. nr 1. Do oferty należy dołączyć
zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - zał. nr 2.

4. INFORMACJE PROCEDURALNE
1. Wszelkie pytania należy kierować na adres Zamawiąjącego. Do kontaktu z Wykonawcami

uprawniony jest: Pan Sławomir Poniewozik tel. 609 413 902, e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl.
2. Termin złożenia oferty - 15.05.2014 r. do godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych we

Włodawie, ul. Lubelska 60 - pokój 6 ( sekretariat)
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na remont dróg gruntowych -

nie otwierać przed 15 maja 2014r. godz. 12.00".
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 15 maja 2014r. godz. 12.05. Niezwłocznie po

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o
wyborze najkorzystniejszej oferty,

5. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą
wymaganiom zamawiającego i przedłożył ofertę o najniższej cenie.

DYREKJDR
inż.w(s/:: Kadrow
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