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Mielec, dnia 08.01.2018 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni 

ścieków dla miejscowości Książnice. 

(przedmiot zamówienia) 
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie zgodnie z przepisami, w tym techniczno - 

budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, 

przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków dla miejscowości 

Książnice, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ). 

Granice opracowania określono na załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.  

Zakres rzeczowy zamówienia: 

a) wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych, w zakresie niezbędnym do 

opracowania przedmiotowej dokumentacji; 

b) sporządzenie aktualnego wykazu właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać ma projektowana 

trasa kanalizacji (2 egz.), 

c) uzyskanie decyzji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

d) opracowanie operatów wodnoprawnych np. na przekroczenia kanalizacją cieków wodnych – (3 egz.), 

e) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana trasa kanalizacji, 

f) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych sieci kanalizacji  z przyłączami (4 egz), 

g) wykonanie przedmiaru robót dla projektu (1 egz.), 

h) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla projektu (1 egz.), 

i) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu (1 egz.), 

j) pełnienie nadzoru autorskiego do końca realizacji inwestycji, 

 

Uwaga: 

– Dokumenty należy przedłożyć w wersji papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie cd w 

formacie DWG i doc. 

– Dokumenty przedłożone w wersji elektronicznej wykorzystane będą w materiałach przetargowych i 

publikowane na stronie internetowej zamawiającego. 



 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań  

i uzgodnień wynikających z przepisów m.in. Prawa budowlanego koniecznych do uzyskania pozwolenia 

na budowę (w tym zwolnień dla terenów zalewowych oraz pozwolenie wodno-prawne). Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty. 

 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.11.2018 r  
4. Okres gwarancji: n/d 
5. Warunki płatności: przelew 14 dni  
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

(np. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia następujące  warunki: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, co oznacza, że w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali min. 2 projekty o 
podobnym charakterze i zakresie z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonanie należycie; 
c) udzieli gwarancji jakości wykonanej dokumentacji na okres min. 60 miesięcy licząc od podpisania 
protokołu odbioru dokumentacji. 
  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy 
 
8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie do 30  stycznia 

2018 r., do godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Bieniek, Tomasz Ortyl 
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie z dopiskiem 

….. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

m. Książnice. 
 
Do oferty należy załączyć: 
- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w 
opisie przedmiotu zamówienia, 
- wykaz min 2 wykonanych rozwiązań projektowych w zakresie przedmiotu zamówienia oraz stosowne 
referencje. 
 

    (sposób złożenia oferty w zależności od szacunkowej wartości zamówienia) 

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  
1) Obszar przeznaczony do projektowania 
2) Wzór oferty 

 
 

Wójt Gminy Mielec 
                                     /-/ Józef Piątek 



 
                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

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

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...…………………. 

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

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  w terminie do …………………………………………… 

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

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. 

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

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 

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

 


