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    Kowiesy, 19.07.2021 r. 
 

ZP.271.2.3.2021 

  

 

Zaproszenie do składania ofert 
 

na realizację robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia  

ulicznego w miejscowościach Jakubów i Paplin 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 130.000 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Gmina Kowiesy zaprasza do składania ofert cenowych na realizację robót budowlanych 

polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jakubów i Paplin. 

 

     

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Gmina Kowiesy 

Kowiesy 85 

96-111 Kowiesy 

telefon: (46) 831-70-26 

e-mail: infrastruktura@kowiesy.pl  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1333E w miejscowości Jakubów 

1. Lokalizacja: dz. ewid. nr 101 i 110 (obręb Jakubów), 133 (obręb Turowa Wola). 

2. Długość linii oświetlenia: 401 m. 

3. Liczba nowych stanowisk słupowych: 9. 

4. Rodzaj słupów: słupy wirowane, wysokość 10,50 m. 

5. Liczba opraw oświetleniowych: 9. 

6. Szczegółowy zakres prac określa projekt techniczny oraz przedmiar robót. 
 

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Paplin 

1. Lokalizacja: dz. ewid. nr 397/9, 397/23, 397/10, 397/20, 397/12, 397/24 i 397/16 (obręb 

Paplin). 

2. Długość linii oświetlenia: 250 m. 

3. Liczba nowych stanowisk słupowych: 5. 

4. Rodzaj słupów: słupy wirowane, wysokość 10,50 m. 

5. Liczba opraw oświetleniowych: 10. 

6. Szczegółowy zakres prac określa projekt techniczny oraz przedmiar robót. 

 

III. Pozostałe informacje i wymogi Zamawiającego: 

1.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją 

techniczną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

2. Inwestycje będą realizowane w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę, w związku  

z czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót 

elektrycznych posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlanego. 
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3. Wykonawca dopełni w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych  

z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1333E w miejscowości Jakubów – 

dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jakubów. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie bez podania przyczyny. 

 

IV. Termin realizacji: 

 

Termin realizacji zamówienia: do 15 września 2021 r. 

 

 

V. Okres gwarancji 
 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy. 

  

VI. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres zamawiającego: Gmina Kowiesy, Kowiesy 85, 

96-111 Kowiesy, z podaniem na kopercie nazwy zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowościach Paplin oraz Jakubów”, w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2021 r. do 

godz. 10
00

. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII.  Kryteria wyboru oferty: 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena  – 100% (cena netto, 

podatek VAT, cena brutto). 
 

X.  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Rafał Lipiński – Kierownik referatu 

e-mail: infrastruktura@kowiesy.pl 

tel. (46) 831-70-26 w. 28 

 

 

Wójt Gminy Kowiesy 

 

/-/ Jarosław Pepka 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1; 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2; 

3. Dokumentacja projektowa oś. Jakubów – załącznik nr 3; 

4. Dokumentacja projektowa oś. Paplin – załącznik nr 4. 
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