
 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

na 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych. 

 

Trąbki Wielkie 16-08-2022 r. 

 

  

WYKONAWCY 

 
1. Gmina Trąbki Wielkie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Opracowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utwardzenia nawierzchni dróg gminnych.  

2.1. Remont drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w miejscowości Trąbki Wielkie dz. nr 307 

2.2. Remont drogi gminnej ul. Polonii Gdańskiej (część) dz. nr  34/1 

2.3. Remont drogi gminnej ul. Świerkowa (część) dz. nr 510, 454, ul. Jodłowa (część) 

 dz. nr 455 

2.4. Remont drogi gminnej ul. Grabowa dz. nr 348/5 (część), 174/4 (część). 

Wykonawca przekaże dokumentację opracowaną Zgodnie z ROZPORZĄDZENIIEM MINISTRA ROZWOJU 

I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego: 

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:  
- prawomocna decyzja, pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu 
do złożonego zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez organ administracji 
architektoniczno – budowalnej – 1 egz. oryginał. 
- projekt budowlany wszystkich niezbędnych branż zawierający: projekt zagospodarowania 
terenu lub działki, projekt architektoniczno – budowlany – 3 egz. (w tym jeden opieczętowany 
przez organ administracji architektoniczno – budowlanej) . 
- projekty techniczne wszystkich niezbędnych branż – po 3 egz. dla każdego etapu, 
- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu –  2 egz., 
- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz 
- przedmiar robót* - 4 egz.  
- kosztorys inwestorski* - 4 egz. 
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż 
i etapów odrębnie –  2 egz., 

 
*- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót zostaną wykonane dla każdej z dróg osobno. 
 
Opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej WYKONAWCA 
oprócz wersji papierowej dokumentacji wymienionej powyżej dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU całą 
dokumentację objętą niniejszą umową na nośniku CD w wersji skanu w plikach pdf.,  oraz w wersjach 
umożliwiających edycję (ath, dwg lub kompatybilne). Oznaczenia plików/katalogów powinny 
umożliwić ZAMAWIAJĄCEMU identyfikację bez potrzeby ich otwierania. 
 
Celem przedmiotu umowy jest opracowanie dokumentacji na podstawie, której Zamawiający zleci 
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w drodze zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego) wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu utwardzeniu dróg gminnych.   
 
Przedmiot planowanej inwestycji :  

- ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej wraz ze zjazdami, 

- wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, 

- oznakowanie pionowe i poziome, 

- utworzenie wyniesionych przejść dla pieszych, 

- zagospodarowanie przyległego terenu – humusowanie, roboty wykończeniowe, estetyka  

- uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych  

Wykonawca/Projektant opracuje koncepcję, która po przedstawieniu oraz uzgodnieniu 

z Zamawiającym zostanie opracowana jako docelowy projekt techniczny. 

W załączeniu przedstawiono Rysunek 1 z zaznaczeniem na żółto odcinków dróg, dla których zostanie 

opracowana dokumentacja. 
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Rysunek 1 Odcinki dróg do opracowania. Miejscowość Trąbki Wielkie – osiedle. 

3. Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia 90 dni licząc od daty zawarcia umowy. 
4.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi środkami. 
5. Sposób obliczenia ceny. 
WYKONAWCA określi cenę brutto. 
7. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 
Podstawą płatności jest protokół odbioru. 
6.  Powyższe rozeznanie nie stanowi zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do podpisania umowy. 
7.  W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru oferty celem podpisania umowy nastąpi to w oparciu 
o kryterium cena – 100%. Oferta, która spełniać będzie wszystkie warunki niniejszego zapytania 
ofertowego oraz zawierać będzie najniższą cenę zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
7.  Oferty należy składać drogą mailową na adres ugtrabki@pro.onet.pl,  lub w formie papierowej na 
adres Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie  do dnia19.08.2022 r.  godzina 13:00.   
Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na wskazany adres email lub bezpośrednio 
pod nr telefonu 512 006 382.              
   
                                                                                                        Z poważaniem 

(-) Zastępca Wójta Jan Wiczling 

mailto:ugtrabki@pro.onet.pl

