
! URZĄD GMINY
w JASTRZĘBIU Jastrząb' dnia 20.102016 r.

26-502 JaE9rząb
Znak GW.7011.1.2016

Zapytanie ofeńowe

Gmina Jastrząb Pl. Niepodtegtości 5. 26-502 lasnząb, zapnsza do złożenia oferty.

l. Rodzaj zamówienia:

cPv 7l.32.00.00_3 _ Usługi inżynieryjne w zakresie pĄekto*,ania

]I. Wańośó zamówienia:

Poniżej 30 000,00 euro

III. Przedmiot zamówienia:

l' Przedmiotem zamówienia jest us}'lga polegająca na wykonaniu opracowań dokumentacji pmjektowo-

kosztorysowej budowy sieci todociągow-v_ch na odcinku Śmiłów _ Gąsawy Rządowe wraz

z doposażeniem stacji uzdatniania lvody:

zadanie l _ dokurnentacja projektowo_kosaorysowa budowy sieci wodociągowej na <ldcinku Śnliłów _

Gąsawy Rządowe o dhtgości około 2700 m'

zadanie 2 - dokunentacja kosŹorysowa CloposaŹenia stacji uzdatniania wody n'miejscowości Śmilów.

2. Pzedmiot zamówienia obeimuje: opracowanie map geodezyjnych do celów projeklowych' opraoowanie

dokumenracji technicmo-projektowej obejmującej projeĘ sieci wodociągowej. ProjeĘ musą

ułzględniać specyficzne ttwarunkowarria geodezy_ine, środowiskowe oraz istniejącą infrastrukturę

poszczególnych tokalizacji. Przekazłlie całej dokumentacji dodatkowo w lversji e}ektlonicarej.

3' Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załączrik nr 2 opis przedmiotu zamówienia (oPZ).

4. ZamavłĄący zastrzega prawo podpisania umów na każde zadanie oddzie];ie.

IV. Termin:

Maksyrnalny termin wykonania 15.12.2016 r.

V. Warunki udziału w posĘpowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy' którł" spełniają określone lvanrnki tj.:



l. posiadaią Llpt'arvnienia do \ł}kon!'Wal]ia określonei <lziałalności lub cz;.'nności. .jeŻc"li przepisy pralva

nakładają obo\łiąZek ich posia<lania:

rł celtt speltrienia lr rł. lvartlnku lvykolrarvca rvinien <i}'sptlIrorvać osobatlti tlczestnicZlc)"lni rł lvykonYltanitt

zanlówicnia' posiadaiąc1''rll i \łymagane ttprarr'nicnia. jcż-eli ustaw)- nakladają obolvią7ck posiadania takich

uprarłnień, to jesl dysponorvać co najmnicj jc'dną ostlbą posiadrrjr1cą LlpLarvnienia do ,'v'"-kolryll ania

salnodzielnlcl] firnkcji rv budorvnic'trvie obcjmujące projektowanie' splarr,dzanic projcktÓw budorvlanych

i sprarr,owanie nadzortl autorskiego rł specjalności instalac_r'jnej lv zakresie projektorłania sieci

rvodoc.iągon}ch odpowiadające !\'Ylna!!aniom an. l2 usta\.vy z dnia 7 lipca l99:l r. Pra."l.o budowlanc

(Dz'L]. z2013 r' poz' l409 Z późn' Zn1')^ cz1_ odpolviednich rvcześniejszych pt'zepisólv ltlb uprawtrieniami

zagl'anicznymi rÓlvnou,ażl]yl]l i. uZnanylni na tel'vtoritlln }ą zccZyposPolitlj Polsk iej. zgodnie z al1. l 2a ustawy

prawo budorłlane tj. usta\łą z dnia l8 ]nalca 2008 r' o zasadach uznarvania krvali{ikacii zarr,odotvyc|r

nab)ĄYch w palist}vach czlollkorr'skiclr ()nii Europejsk iej ( I)z.l]. Nr 63. poz' 394z późn. zrn.)

2. posiadają rłiedzę idośrviadczenie iv przedmioc!e zalnór.r'ienia

rł celu spełnienia tłtł. rvitrun]ttl Wvkcrtlarłca rvinietr w-vkonać usługi rl zzrkresie nieztędny'm clo rwkazeniit

spełniania rr'arunktr ri,ieclz-y i clośrviarlczen ill rv t'lkrcsie ostatniC]] llz-ech lat prz'cd upłvrvctn termillu skladania

ofert. a jeżeli okles ProwadŻenia działalności jest hIótsz}' _ w t}'m okresie. Zamalviaji1cr uzra warutrek jako

spelnion;- gd1.' rvykonarr,ca rwkażc rł1-'konanie mirksynlalnir'lfzech usług- polegających na wykonaniu

dokurlrentacji pro.iektowo_kosŻtorysorłej sieci rłodociągorvej o rval'tości 40 000.00 zł lącznie.

Zanarviajqc1'' infol'tnqic', Żc ol'eń), W;4ionawcótł llje spoh)iaiących plzcdlniotowych lvfirtlnkÓW Żostanii

odrzucone.

ocena spelniania rvrv. lviu'unkÓrv dtrkonanl Zoslirnie zgodnie z fotmułit ,.spe}niałrie spehia" rv oparciLl

o infbmlacje zawarte !v ofercit'. Z trr.'ści Załączonych dokunrentórv musi rvvnikać.iednoznacznie. iż lvrv.

rvartlnki tv1''kona'wca spełllil.

Vl. Sposób zaplaty:

l. Podstalvą do zaplaty rvynagrodzenia u,vplaconego ptzez ZamavłiĄacego będzie fiłktura rvystarr'iona

przcz \Vy_lonarvcę.

2. Podstarłą rvy'stawienia lhkttlry będzie odbit)r pvednliottr ['lmorvr- Lldokumento}van)' protokolenl odbioru

podpisanynl bcz l"Żlsll'Z,cżeń prz'eŻ stron)' tlmo\\,y, po rvykonaniu przcz Wykonawcę przedmiotu

3.

l.

zantolvren ta.

W;.'nagrodzenie plritrle będzie plzelewen] na tvsknzane przez Wyktrnarvcę konto bankolve w ternlinie J0

dni od ottzłlnania pfal\łidło\ło wystarv!onej f'aknrry przez W5.'konawcę.

W5.'nagrodzerrie Wvkonarvc1'' będzie platlle jednoraztrrło po odebranitt całego przednriottl tlmowy.



Rodzaj oferĘ:

Nic dopuszcza się skladania ofert częściolv;''ch i lvariantorvy'ch.

VIll. Kryteria oceny ofert:

t. Za najkorzystlriejszą zostanie tlznana olerta Z na|nizszą ceną.

Składanie ofeń

ofertę (zalącznik nI l) opafrzoną pieczątką t'i no\vą" datą, danymi adlesolł1''mi oferenta, podpisaną przez

0sobę Llpra\łniol1ą dtr reprezentacji należy 7,loŻyć rv złunkniętej kopercie z dopiskiem:

.,ofena Dokumentrcja projektowo_kosztorysowa budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmilów -
Gąsawy Rządowe rvraz z doposażeniem Śtacji uzdahiania rvody rv miejscowości Śmilów.''

do dnia 28.10.2016 r. do gotlz. 9:00 rv kancelarii Urzędu clniny Jastrząb |ub przesłać na adres: UrZąd Gtniny

Jastrz'ąh Pl. Niepodległości 5, 2Ó-502 .Iastrząb.

C)trvarcie ofert nastąpi 28.10.2016 r. o gotlz. 9: l5 ń Sali konferencyjne.i L|rzędu Gminy Jastzr1b.

ot'elry złożone po terlninie nie będą rozpatryrvane.

ol'ercnt przed ternlinelrr rłskazan.vm na Z]ozenie olbny tnoŹe rv,r,cofac lub zmienić of'erę.

W toktl oceny ofcft Zama*.iając1'' może żądać od oferentórv wyjasnień dotycz4c;ch treści zlożonych ofert.

Wszelkie zapytanie odnośnie o1'el1y tnoŻna kieI'o\łać na adIęs sekfetarz(A)jastzab.!-on].pl

Zantarviający zastlzega sobie pmwo utriervżtrienia postepos'ania bez podania przyczyny.

\^/ÓlT GMINY


