
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego o wartości  poniżej 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

I. Pełna nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9, 55-020 Węgry, tel. 71 31-65-116, e-mail: sekretariat@wodociagizorawina.pl,
adres strony internetowej: wodociagizorawina.pl

II. Zaprasza do złożenia oferty dotyczącego udzielenia zamówienia na:

Wykonanie dokumentacji technicznej pn: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w

miejscowości Żórawina".

III. Określenie trybu zamówienia:

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest 

prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji technicznej.
Zakres oferty:
1. opracowanie bilansu ścieków,
2. wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,
3. pozyskanie mapy do celów projektowych,
4. wykonań badań gruntu na potrzeby posadowienia planowanych obiektów,
5. wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego obejmującego branże:

projekt zagospodarowania terenu, technologiczną, konstrukcyjną, architektoniczną, 
elektryczną, sieci wod.-kan., instalacja c.o. i wentylacja, drogową, AKPiA. W ramach 
projektu rozwiązane zostaną następujące kwestie:
a) oczyszczanie mechaniczne ścieków wraz z płukaniem skratek i piasku,
b) zmiana sposobu przyjęcia ścieków dowożonych wraz z zapewnieniem odpowiedniej 

retencji ścieków,
c) odwadnianie osadów (wymiana wyeksploatowanych urządzeń),
d) remont reaktora biologicznego wraz ze stacją dmuchaw napowietrzających,

6. opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych,

7. uzgodnienie BHP, PPOŻ, SANEPID,
8. uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień koniecznych do opracowania wniosku o 

pozwolenie na budowę,
9. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
10. wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego prawa 

własności oraz prawo do eksploatacji projektu wykonanego na podstawie zapisów 
umowy.

V. Termin wykonania zamówienia w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

http://www.bip.zec.orzysz.pl/
mailto:sekretariat@wodociagizorawina.pl


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)  posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem,
b)  dysponują potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Ponadto wymagana jest:
a) należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania zamówienia.

VII. Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej
kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za 
wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.

VIII.Sposób przygotowania oferty

a) Ofertę należy złożyć do 31.03.2020 r., do godziny: 9.00:
- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. na dzienniku podawczym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Żórawinie ul. Młyńska 9 w miejscowości Węgry,  w
zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
„Wykonanie dokumentacji technicznej pn: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Żórawina""
lub

      mailowo na adres: przetargi@wodociagizorawina.pl. W temacie e-maila należy wpisać: 
OFERTA - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wykonanie 
dokumentacji technicznej pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Żórawina"

b) Oferta powinna składać się z:
- Wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania.
- Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w 
imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
- Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

c) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
d) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
e) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Żórawinie ul. Młyńska 9, Węgry.
f) Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie 

wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji 
zamówienia bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
żadne odszkodowanie.

g) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
9. Dodatkowych  informacji  z  ramienia  Zamawiającego  udziela  Bartłomiej  Dytwiński  pod

numerem telefonu 71 31 65 116 lub e-mail: sekretariat@wodociagizorawina.pl w dniach: od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:
1. Formularz oferty



Załącznik nr 1 do zaproszenia

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................... ..

NIP ………………………………………………… REGON ………………..……….………………

Nr rachunku bankowego ................................................................................................................. .....

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  pn.  „Wykonanie  dokumentacji  technicznej  pn:
"Przebudowa oczyszczalni  ścieków w miejscowości  Żórawina"",  zgodnie  z  wymogami  opisu

przedmiotu zamówienia i terminem za cenę całego zadania w kwocie:

kwota netto……………………………….....…. zł,

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),

podatek VAT w wysokości …………………… zł,

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),

kwota brutto ……………………………………zł,

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),

1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania usługi.
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń.
4. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązują się do zawarcia umowy i realizacji zadania.
5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

data  ………………………………..

……………………………………………
Podpis osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy


