
Rytwiany dnia 30.01.2018r. 

Iś.7013.1.2018.KG 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

      

1.Zamawiający: 

Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych                    

i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Rytwiany.” 

2.Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych                    

i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Rytwiany - długość ok. 100km. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie wymaganych 

prawem opinii.  

b) Projekty organizacji ruchu należy wykonać w oparciu o inwentaryzację stanu istniejącego na 

podkładach sytuacyjno – wysokościowych (bez konieczności klauzuli do celów projektowych). 

c) Do projektu należy wykonać zestawienie znaków, sztyce i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 

projektowanych, usuwanych, przenoszonych w następujących jednostkach:  

- znaki pionowe, sztyce do znaków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – sztuki  

- znaki poziome – metry kwadratowe  

- progi zwalniające – metry kwadratowe  

d) Na projekcie muszą zostać zwymiarowane elementy pasa drogi najbardziej istotne dla sposobu 

organizowania ruchu na drodze, takie jak:  

- szerokość jezdni,  

- szerokość chodników,  

- szerokość pasów ruchu,  

- szerokość pasów postojowych,  

- szerokość zatok,  

- szerokość ścieżek rowerowych,  

- szerokość kopert.  

e) W celu wykonania projektów, Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny 

koszt do przygotowania projektów oraz wystąpić o uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień, zatwierdzeń. 

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 oryginalny egzemplarz opracowanego i 

zatwierdzonego projektu oraz 2 kopie kolorowe i wersję elektroniczną zapisaną w formatach 

PDF i DWG na płycie CD-R. 

 

 



3.Pożądany termin realizacji zamówienia - 30.06.2018r. 

4.Podstawa przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje oraz oględziny terenu objętego opracowaniem 

dokumentacji.  

Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniony jest kierownik referatu 

Inwestycji, Infrastruktury i Środowiska Konrad Gądek - Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 

pokój nr 33, tel. 015-864-7459 

5.Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  

ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pokój nr 13 

Załącznik:  

1.formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

Grzegorz Forkasiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 

....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 

....................................... 

      Gmina Rytwiany 

      ul. Staszowska 15 
      28-236 Rytwiany 

 

O F E R T A CENOWA 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: 

„Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych będących                    

w zarządzie Gminy Rytwiany.” oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania  

za cenę: 

brutto: .................................. zł (słownie złotych : ………………………………………………. 

……………....................................................................................................................................) 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

a……………………………….. 

b……………………………….. 

c……………………………….. 

Podpisano 

............................................................ 

( upoważniony przedstawiciel ) 

............................................................ 

( adres ) 

dnia, ............................................... 


