
     Przystajń, dn.: 19.12.2016 r.
Znak sprawy: ZWI.271.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  kwoty

30 000 EURO

Zamawiający:
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń

zaprasza do złożenia ofert na:

Opracowanie  koncepcji  budowy  dodatkowego  zbiornika  rezerwowego  na  wodę  pitną  na  terenie
ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn, z szacunkowym zestawieniem kosztów i
programem funkcjonalno-użytkowym.

1. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji w co najmniej 2 wariantach, w skład której wejdą:
- Koncepcja – opracowanie koncepcji budowy dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną na te-
renie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn. Należy również przewidzieć niezbędne ru -
rociągi zewnętrzne i przyłącza energetyczne. Teren ujęcia wody stanowią działki nr ewidencyjny 545/4,
541/3 obręb Przystajń, drogę dojazdową stanowi dz. nr ewid 547/4 (w załączniku pdf mapa ujęcia wody). 
Istniejący zbiornik o konstrukcji stalowej nadziemnej na betonowym fundamencie znajdujący się na terenie
ujęcia wody ma pojemność 300 m³, nowy zbiornik powinien być zlokalizowany na terenie istniejącego uję-
cia wody. Na terenie ujęcia wody istnieją 2 zbiorniki stalowe częściowo zagłębione pod nasypem ziemnym
o pojemnościach 50 m³ każdy, adaptowane na zbiorniki popłuczyn – ze względu na sposób ich posadowie-
nia mają ograniczone możliwości przyjmowania popłuczyn. Należy uwzględnić, że na terenie ujęcia wody
jest niewiele miejsca, oraz że będą potrzebne przekładki istniejącej sieci wodociągowej i kabli prądowych.
Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności do magazynowania uzdatnionej wody, która ma
zabezpieczyć  potrzeby bytowo-gospodarcze ludności  oraz p.  poż.,  a  w zakresie  zbiorników popłuczyn
zwiększenie możliwości przyjmowania popłuczyn z płukania filtrów. Przed wykonaniem dokumentacji na-
leży przewidzieć wizję lokalną i uzgodnienia w siedzibie Zleceniodawcy.
- Szacunkowe zestawienie kosztów, w tym wyszczególniony zakres rzeczowy wraz z miernikami oraz
koszty operacji wraz ze wskazaniem ich źródła. Ceny w szacunkowym zestawieniu kosztów powinny być
określone na podstawie danych rynkowych, umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji.
Dla każdej wymienianej pozycji kosztowej należy wskazać źródło, na podstawie którego oszacowana zo-
stała cena.
-  Program funkcjonalno-użytkowy  – szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), zgodnie z którym należy sporządzić ten
dokument.
2. Dokumentacja powinna być opracowana: w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektro-
nicznym.
3. Termin realizacji zamówienia: 30.01.2017 r.
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NIP: 5742055766



4. Wymagania stawiane oferentom (warunki udziału w postępowaniu):
Wykonawca powinien posiadać zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia.
5. Sposób obliczania ceny:
Cenę należy podać jako cenę ryczałtową za opracowanie całości dokumentacji. Cenę należy podać z rozbi-
ciem na: netto, VAT, brutto.
6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: 
Cena za 1 kpl. opracowania.
Punktacja zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:


 C

 C

OB

NK 100 (max liczba punktów)

Gdzie:
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert ważnych 
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

7. Warunki wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń lub
elektronicznie na adres: wodociag@gminaprzystajn.pl do dnia  27.12.2016 r. do godz. 14:00. 
9. Termin otwarcia ofert: 27.12.2016 r. godz. 14:15
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Antczak, e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pok. nr 13 w godz. poniedziałek 9:00-
17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 113
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