
GMINA ROŹWIENICA      Roźwienica, 2014-05-19 
37-565 ROŹWIENICA 
Numer sprawy: RG.271.PROG.1.2014 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU 
 

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) 

określonego w art. 4 pkt. 8,  

numer sprawy RG.271.PROG.1.2014,  

nazwa zadania: Modernizacja przystanków autobusowych poprzez  dostawę i montaż  

nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i 

drogi powiatowej  Nr 1633 Rączyna - Rudołowice. 

 

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Gmina Roźwienica prosi o 

przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia którego przedmiotem jest: 

 

Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 

Jarosław - Pruchnik w miejscowości Mokra, Roźwienica, Bystrowice i Tyniowice oraz w  

ciągu drogi powiatowej Nr 1633  Rączyna  - Rudołowice w miejscowości Roźwienica. 

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż  4 szt. wiat o wymiarach   długość od 3,50 do 

4,00 m i szerokość  od  1,20 do 1,50 m oraz 10 szt. wiat o wymiarach długość od  2,50 

do 2,80 i szerokość od  1,20 do 1,50 m 

Ponadto zamawiający wymaga aby wiaty przystankowe posiadały następujące 

parametry: 

- konstrukcja wiaty wykonana  z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo 

- dach w kształcie  płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 4 mm 

- ściany  wypełnione szkłem hartowanym gr. 8 mm na całej wysokości ścian 

- na tylnej ścianie zamontowana  ławka z oparciem z laminatu poliestrowo- szklanego 

lub drewniana. 

- znak przystanku 

- kosz na śmieci 



- tablica z nazwą przystanku 

- ramka na rozkład jazdy formatu  A3 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część 

niniejszego ogłoszenia o zamówieniu stanowiący jedynie materiał pomocniczy.  

Rozliczenie pomiędzy Wykonawca i Zamawiającymi nastąpi na podstawie 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji 

ruchu na drodze wojewódzkiej i drodze powiatowej na czas niezbędny do montażu wiat 

przystankowych. 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych 

 

Termin wykonania zamówienia:  

Do dnia  2014-08-28 

 

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z przedmiarem 

robót  stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji 

zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 

przyczyn. 

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 

 



Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2014-05-30 do godz. 09:30 w siedzibie zamawiającego  

Urząd Gminy Roźwienica  

Roźwienica 1 

37-565 Roźwienica 

Pokój Nr 2 

 

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 

22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl  

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip oraz 

przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: przesłane pocztą 

elektroniczną 

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 

stanowisko  inspektor  

imię i nazwisko Marian Gdula   

fax.    16 622 58 22   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 

Kosztorys ofertowy 

Oświadczenie że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie i potencjał niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Oświadczenie, że  Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie 

przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia    

Projekt umowy 

Przedmiar robót 

           / -- / 

________________________ 

Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 


