Gozdnica 20.12. 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U.
z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Gozdnica zaprasza do składania ofert na: „ Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Matejki w Gozdnicy”
I. ZAMAWIAJĄCY.
Gmina Gozdnica, ul. Świerczewskiego 2; 68-130 Gozdnica, tel. (68) 3601076, fax. (68)
3601076 e-mail: urzad@gozdnica.pl, NIP 924-187-22-03
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Matejki
w Gozdnicy zgodnie z wykazem elementów:
- pozyskanie podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu, właściwych dla
wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
- wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego 4 egz. wersja papierowa 1 egz
wersja elektroniczna
- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania zgód lub pozwoleń
właściwych dla przedmiotu zamówienia
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych
mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia,
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące postanowienia:
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)
posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c) wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej dwa projekty
przebudowy/budowy dróg gminnych o długości minimum 300 m każda.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKRES GWARANCJI.
1.Od podpisania umowy do dnia 17.01.2017 r.
V. PŁATNOŚĆ.
1.Zapłata nastąpi po zakończeniu prac projektowych, odbiorze końcowym i protokolarnym
przekazaniu dokumentacji.
2.Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia przez niego faktury VAT.
VI. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1.
VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres : Urząd Miejski, ul. Świerczewskiego 2; 68130 Gozdnica, z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa sieci dróg lokalnych w Gminie Gozdnica
uwzględniająca poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego –przebudowa ul. Matejki”
4.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferty należy składać listownie (decyduje data wpływu i godzina) lub osobiście w
Urzędzie Miejskim, ul. Świerczewskiego 2; 68-130 Gozdnica (sekretariat) – do dnia
28.12.2016r. do godz. 1200.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gozdnica.pl.
IX Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- cena wykonania zamówienia – 100 %
Sposób oceny:
- kryterium „cena wykonania zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto
podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór:
oferowana cena minimalna brutto
C = --------------------------------------------- × 100 pkt
cena badanej oferty brutto
ilość punktów wyznacza się jako punkty uzyskane za kryterium cena.
X. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na
zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie
Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń
względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz
przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
Załączniki:
– Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 1
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi
Gminnej ul. Matejki w Gozdnicy

12.1 nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................
12.2 adres wykonawcy..........................................................................................................................
12.3 NIP
...........................................................................................................................................
12.4 regon ...............................................................................................................................................
12.5 nr rachunku bankowego ...............................................................................................................
12.6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto ..........................................zł (słownie złotych ..................................................................
........................................................................................... )
Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych...................................................................
............................................................. )
Cenę brutto ......................................... zł (słownie złotych ...................................................................
............................................................. )
12.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
12.8. Termin realizacji zamówienia ..............................................................................
12.9. Okres gwarancji .....................................................................................................
12.10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia ..............................................
12.11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia...........................
…………………………………………..
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)
………………………………
(pieczątka wykonawcy)

