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URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚWIDWIN 
tel. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

KOŚ. 7234.22.2022 r. 

Świdwin dnia 14 kwietnia 2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Urząd Miasta Świdwin zaprasza się  do składania ofert I przedstawienia ceny za 

wykonanie ALEJEK W PARKU NA OSIEDLU WOJSKOWYM w Świdwinie. 

Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ) z uwagi na fakt, iż  wartość  
zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł  netto. 

1. Zamawialący  
Urząd Miasta Świdwin 
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 
78 - 300 Swidwin 
Tel. (94)36521-11 
e-mail: ratuszswidwin.pj, http: www.swidwin.pI 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie alejek w parku na osiedlu wojskowym w 
Świdwinie. 

Stan istniejący nawierzchni alejek 
• Długość  alejek około 224 mb 
• Szerokość  alejek 200 mb 
• Szczątkowa nawierzchnia po trasie alejek : beton i masa bitumiczna 

Informacje dodatkowe na etapie budowy alejek na osiedlu wojskowym 
• Nawierzchnia alejek z kostki rozbiórkowej POLBRUK grubości 8 cm - materiał  

Zamawiającego. 
• Szerokość  alejek 200 mb 
• Podbudowa z podsypki cementowo - piaskowej. 

Zamawiający wskaże miejsce składowania kostki betonowej POLBRUK do wbudowania 
Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonaniem alejek transQortem materiałów na trasie 
Świdwin - osiedle wojskowe, leżą  po stronie Wykonawcy" 

III. Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2022 r. 
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IV. Mieisce oraz termin składania ofert. 

1. 	Termin składania ofert: do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10.00 
2 	Ofertę  cenową  za wykonanie alejek należy złożyć  w wersji elektronicznej na adres 

ratuszQswidwin p1  

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: http: www.swidwin,pI 

V. Kryterium oceny ofert 
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%). 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszejoferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się  pod adresem: http: www.swidNin.pl   

VII. Dodatkowe informacje  

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Świdwin Arkadiusz Kot 	pod numerem telefonu 094 36 480 - 27 lub 

arkadiusz.kot@swidwin.pl   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej na terenie budowy alejek w 

jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach 

niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny budowy alejek 

W załączeniu 

1.Zakres robót 

2.Mapka poglądowa 

Zamawiający zastrzeqa sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertoweqo bez 
podania przyczyny  

ZAT IERDZIŁ  
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