
 

Janowice Wielkie, dnia 3 lipca  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 

Tel.75-75-15-124 email. gmina@janowicewielkie.eu 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na wykonanie –OPERATU 

WODNOPRAWNEGO WRAZ Z PROCEDURĄ W CELU UZYSKANIA  DECYZJI- POZWOLENIA 

WODPRAWNEGO DLA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W JANOWICACH WIELKICH 

ul. Sportowa  NA POTRZEBY GMINY JANOWICE WIELKIE  

 

II Opis rzeczowy  przedmiotu zamówienia: 

Zakres rzeczowy operatu  obejmuje opracowanie w formie opisowo-graficznej w zakresie 

wymaganym przez art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku –Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2012 r. 

poz.145 ze zm. )oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego decyzji -pozwolenia 

wodnoprawnego. 

 

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

wykonania przedmiotu zamówienia . 

2. Dokumentacja ma zostać wykonana w czterech  egzemplarzach papierowych oraz w 2 wersjach  

elektronicznych  

3. Wykonawca własnym staraniem ma uzyskać pozwolenie wodno-prawne dla przedmiotu 

zamówienia., na co zamawiający udzielił pełnomocnictwa  

4.Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty. 

5. Wykonawca musi posiadać wiedze oraz doświadczenie do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca musi przedstawić co najmniej jedną rekomendacje z wykonania tego typu 

zamówienia.  

 
III Termin realizacji zamówienia:   

- do dnia 31.08.2014 r.-przedstawić operat do wglądu zamawiającemu. 

   - do dnia 30 listopada 2014 r. uzyskanie prawomocnej decyzji-pozwolenia wodpnoprawnego. 

 

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. Oferent musi złożyć oświadczenie zgodne z treścią 

wzoru formularza ofertowego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2014


 

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

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

„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania: OPERATU 

WODNOPRAWNEGO WRAZ Z PROCEDURĄ W CELU UZYSKANIA  DECYZJI- 

POZWOLENIA WODPRAWNEGO DLA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W 

JANOWICACH WIELKICH ul. Sportowa  NA POTRZEBY GMINY JANOWICE WIELKIE 

 Z dopiskiem :Nie otwierać przed dniem 11 lipca 2014 godz 10
00

 

 

 

w terminie do dnia  11 lipca  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 11 lipca  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. 

 

VI OCENA OFERT:  

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

oceny ofert: 

– najniższa cena brutto – 100%, 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto 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: Pan Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117 

email-inwestycje@janowicewielkie.eu ),  Pan Tadeusz Chrząstowski (tel. 75-75-15-124/185/285 

wew. 110 email.gospodarka1@janowicewielkie.eu ) w dni  powszednie  w  godzinach pracy 

Urzędu 7:30-15:30. 

Zatwierdzam  
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