
gliniec dnia 30.03.2010r.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA W GLINIEC

z siedzib  w W GLI CU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551

E-MAIL  wegliniec @wegliniec.pl
(tel, fax, e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie  publicznych

ZAPRASZA

Do z enia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy uj cia Wody w Okr glicy na dz 4/1:

1. Opis sposobu przygotowania oferty;
 Ofert  nale y sporz dzi  na formularzu za czonym do niniejszego zaproszenia.

 Ofert  nale y z  w siedzibie zamawiaj cego na pi mie. Istnieje mo liwo
przekazania oferty faksem na nr 075-7712551 lub poczt  elektroniczn  na adres

wegliniec@wegliniec.pl
 Ceny podane w ofercie maj  by  wyra one liczbowo i s ownie,
 Oferta ma by  napisana w j zyku polskim, czyteln  i trwa  technik
 Zamawiaj cy nie dopuszcza z enia ofert cz ciowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej  polega na;
- wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego zgodnego z schematem graficznym
przedstawionym przez Zamawiaj cego w oparciu o dane wynikaj ce z warunków
terenowych oraz pozwolenia wodno-prawnego, wraz z projektami bran owymi.
-  uzyskania niezb dnych uzgodnie  i pozwole  niezb dnych do uzyskania pozwolenia na
budow .
-  wykonaniu kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
-  wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Dokumentacje nale y wykona  w  pi ciu egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej w
formacie  PDF.

3.Wykonawca zobowi zuje si  wykona   dokumentacje zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia
07.07.1994r.  Prawo budowlane
(Dz. U. 06.156.1118 z zmianami),  Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- u ytkowego  (Dz. U. 04.202.2072 z pó n. zmianami), Rozporz dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw
sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie
funkcjonalno-u ytkowym. (Dz. U. 04.130.1389 z zmianami ).
4. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do dostarczenia podk adów mapowych obejmuj cych teren
inwestycji.

mailto:wegliniec@wegliniec.pl


3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:
31.05.2010r.

4. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  kryterium: 100% cena.

5. Oferta ma zawiera :
      5.1. Formularz oferty stanowi cy za cznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.

5.2.  Kopi  uprawnie  budowlanych w zakresie niezb dnym do wykonania
przedmiotowej koncepcji.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w sk adanej ofercie:
6.1. Cena podana w ofercie powinna by  cen   brutto.

7.Miejsce i termin z enia oferty:
7.1 Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego, w terminie  do dnia

12.04.2010r, do godz. 14,00.
   7.2 Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on   przez siebie ofert
przed terminem up ywu jej sk adania.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s :
Krzysztof  Polewski, pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

Za czniki:
1. Formularz oferty
2. Schemat graficzny uj cia wody w Okr glicy
3. Dokumentacja operatu wodno-prawnego przedmiotowej inwestycji


