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Znak sprawy 2/2019/ZPM 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej 30 000 euro  
w Urzędzie Gminy Mielec 

                                                                                                                                       Mielec, dnia 16.01.2019 r. 
 
 
 

                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE POWTÓRZONE 

Gmina Mielec zaprasza do złożenia ofert na : 

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach – dokumentacja na wykonanie 

studni S1a i S2a”                                                                                     
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie 2-ch otworów na ujęciu wód 
podziemnych w Rzędzianowicach – uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt 
b) Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt i wykonaniu otworów –Opracować dodatek do 
dokumentacji hydrogeologicznej z wykonania dodatkowych otworów studziennych.  
c) Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację                          
i wykonanie urządzeń wodnych. 
c)  Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną z wykonania otworów i 
wykonaniu urządzeń wodnych –Opracowanie operatu na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wody. 

 

Wszelkie uzgodnienia związane z wykonaniem powyższej dokumentacji należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
 

UWAGA: przed sporządzeniem oferty zaleca się aby Wykonawca: 
- dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko 
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 
oferty oraz zawarcia umowy. 
 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 lipca 2019 roku  

4. Okres gwarancji: n/d 

5. Warunki płatności: w terminie 30 dni od otrzymania faktury i podpisania protokołu 

odbioru 
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  

- posiadane kwalifikacje  do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia  

- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy, 

8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  
Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
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    Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = ------------------------------------------------------------   x 100  

       Cena badanej oferty brutto  

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,                             

39-300 Mielec, w terminie do 25 styczeń 2019 roku do godz.10.00 28 grudnia 2018 rodz.12.00 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Renata Gębarowska - Piwnica, P. Edyta Witek,  
17 774 56 46,17 774 56 66  

11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 
należy złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec                          

z dopiskiem: ,,Oferta na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach – 

dokumentacja na wykonanie studni S1a i S2a” - nie otwierać przed 25 STYCZNIA 

2019  roku do godz. 10.00                                                                                    
12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w zapytaniu ofertowym. 
13. Załączniki: n/d 

 
  
 

 
 

       Wójt Gminy Mielec  
/-/ Józef Piątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek tel.17 774 56 66, a.bieniek@ug.mielec.pl 
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Znak sprawy 2/2019/ZPM       
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. ,,Oferta na rozbudowę stacji uzdatniania wody w 

Rzędzianowicach – dokumentacja na wykonanie studni S1a i S2a”  oferuję wykonanie 
przedmiotu niniejszego zamówienia : 

Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………...............….. zł  
Słownie:………………………………………………………………………………………………….zł 
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………….....……zł, 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonam przedmiot zamówienia w  terminie do ……………………………………………......... 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy) 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U z 2015 r. poz.2135 z póżń.zm.) zawartych przeze 
mnie dla potrzeb niniejszego zapytania ofertowego 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
 
 

       …………………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


