
 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

na 

Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego przebudowy dróg gminnych. 

 

Trąbki Wielkie 29-06-2022 r. 

 

  

WYKONAWCY 

 

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

programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego przebudowy dróg gminnych. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna na 

płycie CD 

- ustalenie kosztów prac projektowych – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna na płycie CD, 

- ustalenie kosztów robót budowlanych – 1 egzemplarz + wersja elektroniczna na płycie CD 

Wykonawca przekaże PFU opracowany 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: 

Przedmiot planowanej inwestycji:  

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

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

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

nr 455 

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

Zamawiający wymaga dla każdego z w/w dróg osobno wykonanego programu funkcjonalno 

użytkowego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- 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, 

Wykonawca/Projektant opracuje koncepcję, która po przedstawieniu oraz uzgodnieniu 

z Zamawiającym zostanie opracowana jako docelowy program funkcjonalno użytkowy. 

Wykonawca załączy mapę zasadniczą do opracowania. 

Badania geologiczne zleci Gmina Trąbki Wielkie i przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 



 

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

opracowany PFU. 

 

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

 

 

3. Przewidywany termin wykonania PFU 60 dni licząc od daty zawarcia umowy. 
4.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi środkami. 
5. Sposób obliczenia ceny. 
6. 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 seweryn.nagorski@trabkiw.ug.gov.pl lub 
w formie papierowej na adres Gmina Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie  do 
dnia 11.07.2022 r.                    
   
                                                                                                      Z poważaniem 

(-) Z up. Wójta Zastępca Wójta Jan Wiczling 
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