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Projekt: „WIEJSKA ALEJA JABŁONOWA JAKO LOKALNE DZIEDZICTWO. WSPÓŁCZESNE 
WYKORZYSTANIE STAREJ ALEI JABŁONIOWEJ W FORMIE EKOLOGICZNEJ ALEI SPACEROWO-

REKREACYJNEJ Z ELEMENTAMI PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATYCZNYM” 
 

 

 Wirów, dnia 14.04.2022 r. 

 
 

Uczestnicy postępowania 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Nasz Wirów”, ul. Okrężna 64, 74-100 Wirów, woj. zachodniopomorskie. 

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

3. Nazwa zamówienia: „Utwardzenie ścieżki spacerowej na śródpolnej alei jabłoniowej na terenie 
drogi gminnej w miejscowości Wirów na działce nr 30”. 

4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem stron internetowych: 
http://naszwirow.pl/ oraz http://www.dirow.pl/ . 

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach ogólnych określonych w 
niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje karczowanie zakrzaczeń wraz z ich utylizacją oraz wykonanie 
utwardzenia alei jabłoniowej na gminnej działce o numerze ewidencyjnym nr 30, położonej w 
miejscowości 74-100 Wirów, gm. Gryfino.  

Długość odcinka utwardzenia wynosi 760 m, przy szerokości 150 cm. Punkt początkowy oraz końcowy 
tego odcinka są zaznaczone na przedmiotowej działce za pomocą palików geodezyjnych. Utwardzenie 
drogi będzie wykonane z tłucznia (gr. 0-50mm) oraz klińca (gr. 0-31,5mm), przy czym grubość każdej 
warstwy wyniesie ok. 10 cm w zależności od ubytków w drodze, zaś całkowita grubość utwardzenia 
wyniesie maks. 20 cm. Pomiędzy warstwami z tłucznia i klińca należy ułożyć geowłókninę. Dodatkowo 
należy utwardzić w w/w sposób pięć miejsc odpoczynku o wymiarach 2 m x 3 m, usytuowanych wzdłuż 
przebiegu ścieżki, w odstępach co ok. 100-150 m w zależności o możliwości ich umiejscowienia. 
Dodatkowo koniec alei zostanie utwardzony na powierzchni ok. 10 m2 kamieniem polnym i obrzeżami 8 
x 30 x 100 cm. 

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 lipca 2022 r. 

8. Okres gwarancji jakości: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania. 

Wykonawca udzieli na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od dnia 
odbioru końcowego zadania. Wady fizyczne Przedmiotu Umowy muszą zostać usunięte przez 
Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w 
ciągu 30 dni.  Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, 
jednakże  nie  później  niż  w terminie 40 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości 
przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go listem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy 
wskazany w Umowie. 

 

http://naszwirow.pl/
http://www.dirow.pl/
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9. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Oferent jest zobligowany wykazać, że  posiada   on doświadczenie   polegające   na   tym,   że 
wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie / przebudowie 
/ rozbudowie / remoncie drogi / parkingów / chodników /  placów, obejmującą swoim 
zakresem wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych / kostki betonowej / płyt 
betonowych/klińca o powierzchni minimum 50 m2. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia wg załącznik nr 4 do zaproszenia: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: 

Rafał Borkowski,  

ul. Okrężna 64, 74-100 Wirów 

Tel. 691-800-898 

 

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny – 100%. 

12. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w 
zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę. 

13. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej 
Oferentów  złożyło   oferty   o   takiej   samej   cenie,   Zamawiający   przeprowadzi   negocjacje z 
Oferentami lub zaprosi Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

14. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego 
wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert. 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty: 

2) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę, na 
którą składa się m.in.: 

a) formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia, 
b) wykaz wykonywanych robót budowlanych,  zgodny  ze  wzorem  określonym  w  załączniku  nr 

3 do zaproszenia. 

3) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 poprzez wysłanie w 
formie plików w formacie .pdf albo .doc na adres stowarzyszenie@naszwirow.pl albo poprzez 
doręczenie na adres Zamawiającego: ul. Okrężna 64, 74-100 Wirów. 

4) Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, w tym oferty w formie elektronicznej 
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich wpływu w skrzynce poczty elektronicznej stowarzyszenie@naszwirow.pl  albo datę wpływu 
poczty. 

6) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia 
oferty. Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego  
stowarzyszenie@naszwirow.pl. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 
Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz  z  wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 
modyfikacji  zaproszenia,  Zamawiający  przekazuje Oferentom za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

mailto:stowarzyszenie@naszwirow.pl
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mailto:Zamawiającego%20%20stowarzyszenie@naszwirow.pl
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16. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

17. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

18. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Oferentami za pomocą 
poczty elektronicznej. 

19. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
www.naszwirow.pl . 

20. Z tytułu odrzucenia oferty czy unieważnienia postępowania przez Zamawiającego nie przysługują 
Oferentowi żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

21. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 

 
 
 

Stowarzyszenie NASZ WIRÓW 

 

    Rafał Borkowski  Artur Włodarczak Mirosława Antczak  

    prezes zarządu  wiceprezes zarządu sekretarz zarządu 
 
 
 

 Załącznik: 
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
2) Formularz oferty - załącznik nr 2 
3) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 3 
4) Mapka Wirów działka nr 30 – załącznik nr 4 
5) Przekrój i szkic drogi gminnej – załącznik nr 5 
6) Wzór umowy budowlanej – załącznik nr 6 

http://www.naszwirow.pl/

