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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Miejskim 

w Łomiankach dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych  

bez podatku od towarów i usług.  

 

Łomianki, 22 lipca 2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

1. Zamawiający:  

Gmina  Łomianki 

05 – 092 Łomianki, ul. Warszawska 115 

tel. (022) 888 98 01  fax. (22) 888 98 02 

um@poczta.lomianki.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

netto.  

3. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie wielowariantowej koncepcji wyznaczenia 

miejsca postoju pojazdów w formule Całuj i Jedź ( ang. Kiss & Ride) obsługującego Szkołę 

Podstawową Nr 2 w Łomiankach znajdującą się przy ul. Partyzantów 31,                                       

05-092 Łomianki. 

4. W ramach opracowania należy:   

 opracować minimum trzy warianty koncepcji wyznaczenia miejsca postoju pojazdów 

w formule Całuj i Jedź (ang. Kiss & Ride) obsługującego Szkołę Podstawową Nr 2                

w Łomiankach znajdującą się przy ul. Partyzantów 31, 05-092 Łomianki, działka 

ewidencyjna 430/3 oraz działki drogowe 215/6, 215/7, 215/9 z obrębu 0023 Łomianki, 

 wykonanie koncepcji budowy miejsca postoju pojazdów w zakresie rodzaju 

nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, poboczy itp., 

 opracować koncepcje stałej organizacji ruchu dla wybranego przez Inwestora wariantu 

oraz uzyskać opinię organu zarządzającego ruchem, 

 opracować przedmiar robót i  kosztorys inwestorski -  szacunkowy, 

 wykonać projekt gospodarki zieleni wraz z wykazem drzew przewidzianych do wycinki 
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oraz ewentualnego planu nasadzeń zastępczych w uzgodnieniu z  Zamawiającym, 

 dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej        

u Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w radach technicznych, posiedzeniach                

i spotkaniach na żądanie Zamawiającego, 

 Wykonawca zobowiązuje się brać udział w konsultacjach społecznych prowadzonych 

przez Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, 

na wniosek Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze:  

 wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego, 

 zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

 obowiązującymi przepisami, w szczególności prawem budowlanym, 

 obowiązującymi normami. 

6. Opis kryteriów: 

 cena 100% 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 Termin wykonania 02.12.2022r. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 w ofercie należy podać: koszt całkowitej usługi netto i brutto, 

 termin składania ofert 01.08.2022r.  

 ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z  

Załącznikiem nr 1 -  Formularza Ofertowego. 

9. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie: 

 elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl  

10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 Jakub Wójcik Inspektor ds. drogowych   

jakub.wojcik@poczta.lomianki.pl, tel.  22 888 98 81. 
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11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                    
art. 14 RODO ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                          
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          
z 04.05.2016, str. 1). ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych 
innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

UWAGA! 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie oferty bez podawania przyczyny. 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy 
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