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Czeremcha, dnia 11.03.2011 r. 

Zapytanie ofertowe  

( dotyczy wykonania ewidencji dróg gminnych oraz wyko nania przegl ądów rocznych 
dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha )  

I. ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Gminy Czeremcha 

ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

NIP: 543-10-25-970, REGON: 000534109,  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i 583) 
oraz wykonanie przeglądów dróg rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 809 z późn. zm.) 

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonanie ewidencji oraz przeglądów dróg (rocznych) 
dla ok. 60 km dróg: 

-  Projekt modelu sieci drogowej - system referencyjny w skali 1:5000  dla sieci dróg gminnych 
Zarządzanych przez Urząd Gminy Czeremcha 
-  Dostarczenie programu do prowadzenia ewidencji dróg z moŜliwością przeglądania, wprowadzania i 
aktualizacji bazy danych powiązaną z mapą sieci drogowej wraz z licencją na jedno stanowisko  
-  Plan liniowy - inwentaryzacja danych obligatoryjnych w korytarzu drogi wraz z zamieszczeniem 
danych z inwentaryzacji do oprogramowania z moŜliwością generowania KsiąŜki Drogi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz. 582 i 583) 
 
 Inwentaryzacja b ędzie obejmowa ć wpisy w kolumnach Ksi ąŜki Drogi:  
- tabela 3a oraz 3b – kolumny z zakresu 1-26, 31 
- tabela 8 - kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36, 38-40 
- tabela 9 - kolumny z zakresu 2-4, 8-13 
- tabela 10 - kolumny z zakresu 2-4, 6-13, 14-16, 17 
 Wyniki pomiarów i obliczeń przekazane zostaną w formie bazy danych współpracującej z załączonym 
oprogramowaniem. 
 
W trakcie inwentaryzacji powinny zosta ć zebrane nast ępujące informacje:  
 
-  Parametry elementów korytarza drogi ( lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj 
nawierzchni) 
-  Informacje o skrzyŜowaniach ( lokalizacja, rodzaj, długość, zabezpieczenie/droga) 
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-  Informacje o obiektach mostowych ( lokalizacja, rodzaj obiektu ) 
-  Informacje o skrajniach ( lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość ) 
 
Inwentaryzacja zagospodarowania dróg  
 
-  Informacje o zjazdach ( lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość ) 
-  Informacje o obiektach przydroŜnych ( lokalizacja, rodzaj obiektu ) 
 
Inwentaryzacja wyposa Ŝenia dróg  
 
-  Informacje o oznakowaniu poziomym 
-  Informacje o oznakowaniu pionowym 
-  Informacje o barierach i ekranach 
-  Informacje o oświetleniu 
-  Informacje o sygnalizacji 
 

Wszystkie dane zebrane podczas inwentaryzacji powinny być wprowadzone do bazy danych. 
 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaŜe Wykonawcy materiały w postaci pliku 
graficznego. 

4.    Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

6.    Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.05.2011 r. 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 Oferta powinna być: 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana dostarczona na  adres: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 
Czeremcha, ul. Duboisa 14 pok. Nr 16 do dnia 22 marca 2011r. wraz z załączoną kserokopią 
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niŜ sześć miesięcy przed datą złoŜenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  23 marca 2011 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem 
www.czeremcha.pl 

3.    Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane 

4.    Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert. 

6.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.czeremcha.pl 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.czeremcha.pl 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Tomasz RoŜuk pod numerem telefonu 85 685 04 00 oraz 
adresem email: ug_czeremcha@zetobi.com.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie, 

3. Wzór umowy. 

  

 

                                                                             Wójt Gminy Czeremcha 

        mgr Jerzy Szykuła  


