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Brańszczyk , dnia 13.10.2014r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

                             Wójt Gminy Brańszczyk zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 

  

Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 2+580 do km 2+732 - 

budowa chodnika w miejscowości Poręba-Kocęby, gmina Brańszczyk, powiat 

wyszkowski, woj. mazowieckie 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 158/2 i 781/1 będących 

działkami drogowymi (droga wojewódzka nr 694), w obrębie 0013 Poręba-Kocęby, gmina 

Brańszczyk, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie. 

wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m po prawej stronie jezdni. Jezdnia DW 

694 na przedmiotowym odcinku ma pochylenie jednostronne w kierunku lewej krawędzi, 

projektowany chodnik nie zmieni więc warunków odprowadzania wody z jezdni. 

Projekt oprócz budowy chodnika, przewiduje wykonanie jednego zjazdu publicznego w km 

2+593,04 oraz jednego zjazdu indywidualnego w km 2+698,74 

 
Projektowana konstrukcja nawierzchni: 

• chodnika: 

− kostka betonowa szara gr. 6 cm 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 (pospółka), gr. 15 cm 

• zjazdu indywidualnego i publicznego: 

− kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm. 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/22 (pospółka), gr. 10 cm 

Opór boczny nawierzchni jezdni stanowić będzie krawężnik betonowy o wymiarach 20 x 30 

cm na ławie betonowej z oporem (na zjazdach – najazdowy, obniżony, o wymiarach 20 x 22 

cm). 

Zestawienie powierzchni poszczególnych rodzajów terenu 
− pow. chodników 253 m2 

− pow. zjazdów 76 m2 

− pow. zieleni 446 m2 

 

 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca  

UWAGA !!!  Całkowitą wartość oferty należy obliczyć na 

podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego według 

załączonego przedmiaru robót. 

Cena w kosztorysie ofertowym będzie stanowić cenę oferty. 
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Termin wykonania zlecenia : do 7 listopada 2014 r. 

 

Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie                    

do dnia 22.10.2014r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, 07-221 

Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i nazwę zadania, którego ona 

dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 22.10.2014r. godz. 1105”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

03.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku o godz. 1105   w pokoju nr 1. 

 

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 EURO. 

 

 

                                                                                         Z poważaniem 

WÓJT GMINY BRAŃSZCZYK 

    Mieczysław Pękul 

 

Załącznik: 

 formularz oferty; 

 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

 Projekt budowlany 

 Przedmiar robót 
 


