MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY
30 000 EUR
Jelenia Góra, dnia 19.09.2019 r.
Znak sprawy: MZDiM.271.36.3.2019
L.dz 6390

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra
zaprasza do złożenia szczegółowej oferty na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dwudziestolecia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej od
ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Górze o długości około 200m wraz z elementami odwodnienia.
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na działkach nr 43/9, 49/6, 43/2, 49/1 oraz 50
Obręb 0007 AM 1.
Kategoria ogłoszenia: Usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:
- Projektu przebudowy jezdni o długości około 200m, chodnika i miejsc postojowych. Nawierzchnię
jezdni i miejsc postojowych należy zaprojektować z betonu asfaltowego. Nawierzchnię chodnika
zaprojektować z kostki brukowej betonowej.
- Projekt odwodnienia. Należy przewidzieć wykonanie napraw na istniejącym kanale kanalizacji
deszczowej, wymianę studzienek ściekowych wraz z wpustami, niezbędne naprawy studni
rewizyjnych wraz z wymianą włazów na nowe.
- Projektu docelowej organizacji ruchu.
- Innych nie wymienionych opracowań, a koniecznych do właściwej realizacji zadania, w tym
projekty kolizji sieciowych oraz ewentualnych zakresów wynikających z uzgodnień z gestorami
sieci, naprawy studni teletechnicznych (z wymianą pokryw).
3.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 13.12.2019 r.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów,
ul. Ptasia 2a, pok. 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27.09.2019 r. do godz. 09:00.

4. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w dniu 27.09.2019 r. godz. 10:00.
5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, która posiada uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2019.1186 z późn. zm.) - Rozdział 2 „Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do
projektowania w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie na Załączniku nr 2
Formularz oferty.
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7. Wzór oferty – załącznik nr 2 do Zapytana ofertowego.
8. Warunki płatności – określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
9. Sposób przygotowania oferty:
▪ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
▪ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dwudziestolecia”
Nr postępowania: MZDiM.271.36.2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 27.09.2019 r. godz. 10:00

▪

Nazwa i adres Wykonawcy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Pani Marzena
Szymczyk – tel. 75 64 20 037, e-mail: mszymczyk@jeleniagora.pl

Piotr Cichowski
p.o. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

