
 
Janowice Wielkie dnia 02.06.2016 r.   

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

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

jednolity: Dz.U. z 2015 poz.2164 ze zm. 
 

I Zamawiający:  

 

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

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na zadanie pn : 

„ Wykonanie koncepcji  przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do 

planowanej oczyszczalni ścieków.” 

  

II Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji przyłączenia istniejącej sieci kanalizacyjnej do 

planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Komarno w dwóch wariantach. 

Początek planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowany będzie przed stacja pomiarową SP. 

( załącznik nr 2) 
Opracowanie  powinno  wskazać  Zamawiającemu  najkorzystniejszy  ekonomicznie  wariant 

podłączenia istniejącej sieci kanalizacyjnej do planowanej oczyszczalni ścieków przy założeniu 

powszechnie stosowanej typowej technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz  typowych 

rozwiązań materiałowych. 

Na  podstawie  posiadanej  kopii  mapy  ewidencyjnej  oraz  informacji  zaczerpniętych  z  bazy 

Podgik Jelenia Góra,  Zamawiający  przedstawia  do  przeanalizowania przez  Wykonawcę  dwa 

warianty  lokalizacji ( na działkach 390/4 lub 390/3 obręb Komarno- załącznik nr 1) oczyszczalni 

ścieków do której należy doprowadzić siec kanalizacyjną. Ponadto Zamawiający udostępnia w formie 

załącznika 2,3 inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przebiegu kanalizacji w miejscowości 

Komarno.  

W  zakres  zamówienia  wchodzi  rozpoznanie  przez  Wykonawcę  stanu  własnościowego  

działek, na których Zamawiający zaproponował położenie oczyszczalni ścieków w tym działek, na 

których Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponował przebieg trasy kanalizacji sanitarnej. 

Zamawiający  informuje,  że  dla  określenia  stanu  formalno-prawnego nieruchomości  gruntowych,  

Wykonawca musi zakupić w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  

w  Jeleniej Górze, wypisy z rejestrów gruntów.W  celu  jak  najdokładniejszego  porównania  kosztów  

wykonania  każdego  z  wariantów kanalizacji,  Wykonawca  powinien  zdefiniować  warunki  

posadowienia  planowanych obiektów.    

 

1.Koncepcja  programowo-przestrzenna  powinna zawierać opis przedstawiający:  

    - podstawę opracowania;  

    - przedmiot i cel opracowania;  

    - materiały wykorzystane w opracowaniu;  

    -zakres opracowania, obejmujący ( jeżeli wchodzi w zakres zamówienia) : zestawienie ilości          

ścieków,  rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe sieci, dobór średnic kanałów grawitacyjnych,   dobór 

parametrów technicznych pompowni/tłoczni i rurociągów tłocznych, ewentualne   

etapowanie inwestycji, szacunkowe nakłady inwestycyjne na budowę kanalizacji                          

np.wg kalkulacji uproszczonej;  

-warunki gruntowo-wodne,  

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


 
-dane dotyczące istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.  

-plan sytuacyjny rurociągów, usytuowanie przepompowni/tłoczni dla każdego wariantu          

oddzielnie;  

 -przekroje podłużne rurociągów grawitacyjnych i tłocznych dla każdego wariantu  oddzielnie. 

 

 
 

             

III Termin realizacji zamówienia:   

- 30 sierpnia 2016  r.                - przekazanie kompletu dokumentacji objętej    

postępowaniem, o której 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 mającej  uprawnienia do projektowania w zakresie 

sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, 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:  

 „ Wykonanie koncepcji  przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do 

planowanej oczyszczalni ścieków.” 

 

w terminie do dnia  30 czerwca  2016 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 30 czerwca  2016 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 przedstawionego kryterium 

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: Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117), w dni  

powszednie  w  godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30. 

 

 

Zatwierdzam  

 

   ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
………………………… 
 pieczęć oferenta 

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: 

 

„ Wykonanie koncepcji  przyłączenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komarno do 

planowanej oczyszczalni ścieków.” 

  

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres lub siedziba 

oferenta, numer telefonu 

oraz numer NIP 

 

 

Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia: 

30 sierpnia 2016  r.- przekazanie kompletu dokumentacji objętej   

postępowaniem, o których mowa w przedmiocie zamówienia . 

Niniejszym oferujmy wykonanie całego przedmiotu zamówienia: 

za łączną kwotę brutto      

(z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku): 

             brutto…………………………złotych 

(słownie:………………………………………………) 

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

            

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego 

treści oraz oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

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

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

5) zapoznaliśmy 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)
  

 


