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Janowice Wielkie, dnia 19 września 2013 r. 

ZAPYTANIE  CENOWE 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

zaprasza do złożenia oferty na: 

Wykonanie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu dla ul. Pionierskiej, Demokratów w 

Janowicach Wielkich. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Wykonanie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu dla dróg wchodzących w zasób 

gminnych nieruchomości ul. Pionierskiej i Demokratów do ul. 1-go Maja w Janowicach 

Wielkich (droga w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze) wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień. Przedmiotowy projekt ma obejmować rozwiązania 

dla ul. Pionierskiej, Demokratów oraz dla skrzyżowań tych ulic z ul. 1-Maja w Janowicach 

Wielkich. Opracowanie to ma być zgodne z przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 

i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 ze zmianami). 

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena. 
 

3. Termin realizacji zamówienia:   

30 września 2013 r. - Za dzień odbioru uważa się datę złożenia uzgodnionych i 

zatwierdzonych projektów w siedzibie zamawiającego. 
 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:  Sekretariat w siedzibie Urzędu Gminy Janowice Wielkie 

do dnia 24 września 2013 r, godz. 10.00. 
 

5. Termin otwarcia ofert:  24 września 2013 r. godz. 10.30. 
 

6. Warunki płatności: płatność jednorazowa, po odbiorze przedmiotu zamówienia, przelew 

30 dni. 
 

7. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Chrząstowski – Inspektor 

Urzędu Gminy Janowice Wielkie. 
 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku 

polskim. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zamkniętej 

zaadresowanej kopercie zatytułowanej „Wykonanie projektu stałej (docelowej) organizacji 

ruchu dla ul. Pionierskiej, Demokratów w Janowicach Wielkich”  z dopiskiem  „NIE 

OTWIERAĆ PRZED 24 września 2013 r. godz. 10.30”.  

Zatwierdzam  

 

   19 września 2013 r. ……………………….. 
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……………………, dnia ……….2013 r. 

 ………………………… 
 pieczęć oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

2. W odpowiedzi na zapytanie cenowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na: 

Wykonanie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu dla ul. Pionierskiej, 

Demokratów w Janowicach Wielkich. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Wykonanie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu dla dróg wchodzących w zasób 

gminnych nieruchomości ul. Pionierskiej i Demokratów do ul. 1-go Maja w Janowicach 

Wielkich (droga w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze) wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień. Przedmiotowy projekt ma obejmować rozwiązania 

dla ul. Pionierskiej, Demokratów oraz dla skrzyżowań tych ulic z ul. 1-Maja w Janowicach 

Wielkich. Opracowanie to ma być zgodne z przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 

i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 ze zmianami). 

4. Termin realizacji zamówienia:   

30 września 2013 r. - Za dzień odbioru dokumentacji uważa się datę złożenia uzgodnionych i 

zatwierdzonych projektów w siedzibie zamawiającego. 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto…………………złotych(słownie:…………………………………………) 

Podatek VAT …………………złotych(słownie:………………………………………) 

Cenę brutto…………………złotych(słownie:…………………………………………) 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego, nie wnosimy zastrzeżeń do 

jego treści oraz oświadczamy, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia 

wszystkich wymogów obligatoryjnych. 

 

 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  

………………………… 
 pieczęć oferenta

 


