
 
Janowice Wielkie 06.12.2013 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac 

geologicznych dla obiektu nr. dz 301/4 w  Gminie Janowice Wielkie. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie 

Strona internetowa: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/ 

E-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

Tel./fax. 75-75-15-124/185/285(wew. 117) 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu geologicznego w oparciu o 2 

otwory dla obiektu o funkcji magazynowej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji 

posadowionego na działce nr 301/4, położonej w gminie Janowice Wielkie.  

2. Otwory w gruncie dla wykonania operatu zostaną wykonane przez zleceniodawcę,       

tj. Gminę Janowice Wielkie. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji całego zadanie upływa 30 stycznia 2014 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym 

do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 

Oferta musi zawierać: 

1) Pełną nazwę oferenta, 

2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/
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3) Cenę oferowaną, jako cenę ryczałtową brutto, obejmującą wynagrodzenie                           

za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, 

że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające 

wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne do wykonania usługi. 

4) Termin związania ofertą: 15 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

5) Oferta musi być podpisana przez osobą lub osoby uprawnione do występowania                   

w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny                     

lub opisany pieczątkami imiennymi. 

6) Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 

 

V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: 

1. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i uprawnienia oraz doświadczenie, 

dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

2. Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w: 

            - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
- rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania prac geologicznych dla 

Gminy Janowice Wielkie” w terminie do dnia 27.12.2013 r. do godz. 12
00

                          

w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 

Janowice Wielkie, osobiście lub droga pocztową na powyższy adres. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2013 r. o godz. 12
30

 w siedzibie Urzędu Gminy   

w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.12.2013 r., a wyniki tej oceny i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone o godz. 15
00

 w siedzibie Urzędu Gminy 

w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 



 
5. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII. OCENA OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej 

przedstawionych kryteriów oceny ofert: 

 

Cena łączna brutto – 100% 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę łączną brutto 

oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania 

bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy 

złożyli oferty w terminie ustalonym w pkt. VI.1. 

2. Zawarcie umowy nastąpi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni 

od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 

Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Górnicki, 75-75-15-124/185/285 (wew. 117)   

e-mail: inwestycje@janowicewielkie.eu 

 

X. ZAŁACZNIKI:   

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 

     Zatwierdzam   

   09.12.2013 r. ……………………….. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla 

Gminy Janowice Wielkie 

 

 

………………………… 
 pieczęć oferenta 

 

Zamawiający:    

Gmina Janowice Wielkie   

ul. Kolejowa 2    

58-520 Janowice Wielkie   

REGON: 230821664    

NIP: 611-010-77-65    

 

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE 

WYKONANIE OPERATU GEOLOGICZNEGO DLA GMINY JANOWICE WIELKIE 

Pełna nazwa oferenta:  

Adres lub siedziba oferenta, numer 

telefonu oraz numer NIP 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu 

geologicznego w oparciu o 2 otwory dla obiektu              

o funkcji magazynowej dla potrzeb przedmiotowej 

inwestycji posadowionego na działce nr 301/4, 

położonej w gminie Janowice Wielkie.  

Otwory w gruncie dla wykonania operatu zostaną 

wykonane przez zleceniodawcę, tj. Gminę Janowice 

Wielkie. 

Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia: 
30 stycznia 2014 r. 

Cena brutto (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) za 

wykonanie usługi z pozycji nr 1  

……………………………. złotych 

Termin związania z ofertą: 30 dnia, licząc od upływu terminu składania ofert 

 

 

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

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  



 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania operatu geologicznego dla 

Gminy Janowice Wielkie 

 

 

(pieczęć oferenta) 

OŚWIADCZENIE 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania operatu 

geologicznego dla Gminy Janowice Wielkie oświadczam, że: 

 

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

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 zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich 

wymogów obligatoryjnych. 

 

 

 

           ..…………………….                                      .…………………..………………….. 
  (miejscowość, data)                 (imię i nazwisko oraz podpis  

          osoby uprawnionej do  

reprezentowania oferenta)  

 

 

 

 

 

 


