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Janowice Wielkie, dnia 21 stycznia 2014 r. 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

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

jednolity: (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmian) 
 

I Zamawiający:  

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

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na: 

1 ) Odbudowa drogi bitumicznej wraz trzema przepustami na długości 600 m w miejscowości 

Janowice Wielkie, ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2. Kilometraż: dz. 

662 na dług. 375 m (od 0,190 do 0,565 km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 na dług. 125 m (od 

0,000 do 0,125 km); dz. 667/2 na dług. 100 m (od 0,000 do 0,100 km). Szkody po powodzi w 

dn. 5 i 6 lipca 2012 r. 

 

 

II Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:  

1) Odbudowa drogi bitumicznej wraz trzema przepustami na długości 600 m w miejscowości 

Janowice Wielkie, ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2. Kilometraż: dz. 

662 na dług. 375 m (od 0,190 do 0,565 km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 na dług. 125 m (od 

0,000 do 0,125 km); dz. 667/2 na dług. 100 m (od 0,000 do 0,100 km). Szkody po powodzi w 

dn. 5 i 6 lipca 2012 r. 

 

Dokumentacja w swym zakresie rzeczowym ma być właściwa do ogłoszenia przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) oraz zgodna z wytycznymi Ministra Administracji i 

Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu 

terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych z dnia  15 października 2012 r. (ze zmianami do wytycznych z dnia 21 

grudnia 2012 r.). 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt ma uzyskać niezbędne materiały do właściwego 

wykonania przedmiotu zamówienia (w tym aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych, jeśli będzie istniała taka konieczność). 

Dokumentacja ma zostać wykonana w trzech egzemplarzach i ma się w szczególności składać z: 

a) dokumentacji projektowej (zgodnie z tabelą nr 1) wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i 

decyzji (m.in. zgłoszeniem robót do Starostwa – tj. uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu na zgłoszenie robót, bądź uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę). Przyjęte 

rozwiązania projektowe w swym zakresie mają posiadać rozwiązanie zapewniające dla przebudowy 

uszkodzonych dróg - prawidłowy spływ powierzchniowy z powierzchni dróg ze zbiorczym 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2014
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odprowadzeniem wody, naprawą murów oporowych, przyczółków mostowych, przepustów 

drogowych, rowów  itp., 

b) przedmiaru robót (zgodnie z tabelą nr 1),  

c) kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z tabelą nr 1),  

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z tabelą nr 1), 

e) programu funkcjonalno-użytkowego (zgodnie z tabelą nr 1),  

f) fragmentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane (pt. opis przedmiotu zamówienia zgodnie z tabelą nr 1). 

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy opisać przedmiot zamówienia za pomocą programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

Tabela nr 1 

Lp. Nazwa zadania                          

1. Odbudowa drogi bitumicznej wraz trzema przepustami na długości 600 m w 

miejscowości Janowice Wielkie, ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 

667/2. Kilometraż: dz. 662 na dług. 375 m (od 0,190 do 0,565 km licząc od dz. 

667/3); dz. 664/2 na dług. 125 m (od 0,000 do 0,125 km); dz. 667/2 na dług. 100 

m (od 0,000 do 0,100 km). Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r. 

             

III Termin realizacji zamówienia:   

- 14 marca 2014 r. - przekazanie kompletu dokumentacji objętej  

      postępowaniem, o których mowa w przedmiocie 

 zamówienia. 

- 28 marca 2014 r. - uzyskanie i przekazanie wszystkich niezbędnych  

dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót 

budowlanych, o których mowa w przedmiocie 

zamówienia. 

 

IV WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM: 

1. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, aby udowodnić spełnienie niniejszego warunku 

Oferent musi się wykazać posiadaniem osoby posiadającej uprawnienia projektowe budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, wydane na podstawie art. § 17. 1, 

art. § 17. 2 lub  § 18. 1, 18.2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
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kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 

83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ponadto osoba ta ma posiadać 

aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego; a także 

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, aby 

udowodnić spełnienie niniejszego warunku Oferent musi złożyć oświadczenie zgodne z treścią 

wzoru formularza ofertowego. 

3. Do oferty należy załączyć uprawnienia budowlane osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty częściowej na poszczególne zadania. 

 

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem:  

„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji dla Gminy 

Janowice Wielkie na: 

 

1)Odbudowa drogi bitumicznej wraz trzema przepustami na długości 600 m w 

miejscowości Janowice Wielkie, ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2. 

Kilometraż: dz. 662 na dług. 375 m (od 0,190 do 0,565 km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 

na dług. 125 m (od 0,000 do 0,125 km); dz. 667/2 na dług. 100 m (od 0,000 do 0,100 

km). Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r. 

 

w terminie do dnia  3 luty 2014 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach 

Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy 

adres. 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 luty 2014 r. do godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Janowice        

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

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

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

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Zamawiający może w trakcie czasu trwania ogłoszenie zmieniać treść ogłoszenia. 

7. Oferent musi śledzić treść ogłoszenia i dostosować swoja ofertę do aktualnych wymogów 

zamawiającego. 
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VI OCENA OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

oceny ofert: 

 

 

ZADANIE 1 – najniższa cena brutto – 100%, 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto na  zadanie 1 spośród 

wszystkich ważnych złożonych ofert oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 

 

VII INFORMACJE DODATKOWE: 

 

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

Tadeusz Chrząstowski (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 110) w dni  powszednie  w  godzinach 

pracy Urzędu 7:30-15:30. 

 

 

Zatwierdzam  

 

   ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………… 
 pieczęć oferenta 
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FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

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

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na niżej wymienione zadanie: 

1) Odbudowa drogi bitumicznej wraz trzema przepustami na długości 600 m w 

miejscowości Janowice Wielkie, ul. Leśna, nr drogi 114295D , nr dz. 662, 664/2, 667/2. 

Kilometraż: dz. 662 na dług. 375 m (od 0,190 do 0,565 km licząc od dz. 667/3); dz. 664/2 na 

dług. 125 m (od 0,000 do 0,125 km); dz. 667/2 na dług. 100 m (od 0,000 do 0,100 km). 

Szkody po powodzi w dn. 5 i 6 lipca 2012 r. 

 

 

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres lub siedziba 

oferenta, numer telefonu 

oraz numer NIP 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
 

 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

14 marca 2014 r. - przekazanie kompletu dokumentacji objętej 

postępowaniem, o których mowa w przedmiocie zamówienia. 

28 marca 2014 r.- uzyskanie i przekazanie wszystkich niezbędnych 

dokumentów umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, o 

których mowa w przedmiocie zamówienia. 

Niniejszym oferuję za wykonanie całego przedmiotu zamówienia dla: 

ZADANIA 1 za łączną 

kwotę brutto (z 

dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku): 

brutto…………………………złotych 

(słownie:………………………………………………) 

Termin związania z 

ofertą: 
30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, 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)
  

 


