
     Przystajń, dn.: 14.06.2017 r.
Znak sprawy: ZWI.271.7.2017

      Wszyscy oferenci

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

30 000 EURO

Podstawa prawna:
„Regulamin  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń,  których  wartość  nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 EURO”.

Zamawiający:
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
NIP 5742055766

zaprasza do złożenia ofert na:

Opracowanie  wstępnego  projektu  inwestycji  do  formuły  „zaprojektuj  i  wybuduj”  budowy  sieci
wodociągowej  w  miejscowości  Przystajń,  ul.  Targowa  z  szacunkowym  zestawieniem  kosztów  i
programem funkcjonalno-użytkowym.

1. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji w skład której wejdą:
-  opracowanie wstępnego projektu inwestycji, która będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. Inwestycja ma polegać na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej PVC  Ø110 w miejscowości
Przystajń przy ul. Targowej w postaci 4 przejść sieci wodociągowej pod drogą powiatową zakończonych
hydrantami p.poż. (orientacyjne lokalizacje oznaczono kolorem czerwonym na mapach w załączniku nr 2 i
3) Przed wykonaniem dokumentacji  należy przeprowadzić wizję lokalną, uzgodnienia z Zleceniodawcą
oraz właścicielami działek.
- 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 z późn. zm.), zgodnie z którym należy spo-
rządzić ten dokument.
Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z terenem, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją
odpowiedzialność i ryzyko informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do
wyceny usługi. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty związane z wyko-
naniem przedmiotu zamówienia, w tym: uzyskanie niezbędnych dokumentów, map i uzgodnień, ponosi
Wykonawca.
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Dokumentacja będzie opracowana celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL
2014-2020.
2. Dokumentacja powinna być opracowana: w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na nośniku elektro-
nicznym.
3. Termin realizacji zamówienia: 11.08.2017 r.

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 100%.
7. Warunki wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń lub
elektronicznie na adres: wodociag@gminaprzystajn.pl do dnia  21.06.2017 r. do godz. 14:00. Oferty, które
wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu ofertowym (za-
łącznik nr 1) w siedzibie Zamawiającego osobiście lub formie skanu podpisanych dokumentów na adres e-
mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
10. Termin otwarcia ofert: 21.06.2017 r. godz. 14:15
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paweł Antczak, e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl 
Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, pokój nr 13 w godz. poniedziałek 9:00-
17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30, tel. 34/3191153 w. 113
12.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  zapytania  ofertowego  bez  podania
przyczyn.

               
Załączniki  :  
1. Formularz ofertowy.
2. Mapa nr 1 z orientacyjnym oznaczeniem terenu planowanej inwestycji
3. Mapa nr 2 z orientacyjnym oznaczeniem terenu planowanej inwestycji

                                                    


