
WARUNKI FORMALNO – PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  
na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert 
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i budzące wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie  
z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego. 
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych,  
w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania w na każdym etapie postępowania 
bez podania przyczyny. 
 
1. Przedmiot zamówienia:  
Ocena stanu technicznego (ekspertyza) czterech obiektów mostowych położonych w m. Gajków 
(obiekt kratowy przy ul. Mostowej) i m. Jeszkowice (3 obiekty mostowe k. śluzy Janowice w ciągu ul. 
Międzywałowej). W skład zakresu każdego opracowania będzie wchodzić: 
- ocena stanu technicznego odzwierciedlająca stan aktualny, 
- wskazanie występujących nieprawidłowości wraz z podaniem przyczyn ich powstania, 
- podanie zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do 
stanu zgodnego z normami i przepisami Prawa Budowlanego, 
- ocenę nośności obiektu 
- projekt odnowy (przebudowy, remontu) obiektów obejmujących cześć opisową i rysunkową, 
przedmiar robót , kosztorys ofertowy i inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót. 
 
2. Obowiązki Wykonawcy: 
Utrzymywanie na bieżąco kontaktów (konsultacji) z pracownikiem merytorycznym urzędu Gminy 
(kontakty osobiste oraz telefoniczne i mailowe). 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 
Do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
 
4. Doświadczenie wykonawcy: 
4.1 Uprawnienia budowlane w zakresie mostów i przynależność do Izby zawodowej – min. 5 lat. 
4.2 Udokumentowane doświadczenie polegające na sporządzeniu, co najmniej 4 opracowań 

ekspertyzowych w zakresie mostów, dla podmiotów publicznych w ciągu ostatnich 5 lat. 
 
5. Osoby do kontaktu: 
Robert Makieła  , tel. Tel.71/381 39 48 e-mail:  r.makiela@czernica.pl  
 
6. Termin na złożenie ofert: 
Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl  
lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 5, pok. 1  
w terminie do 3 marca br. do godz. 9:00. 
 
7. Zakończenie postępowania: 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta uznana została za najkorzystniejszą  
o terminie zawarcia umowy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona 
niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego. 


