Złotów, dnia 07.11.2012r.

ZAPYTANIE CENOWE
( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku dostaw/usług i nie stanowi zapytania
ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych )
W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
inwestycji pn: ”Zagospodarowanie brzegu jeziora Zaleskiego w miejscowości
Zalesie(budowa pomostu o dł. całkowitej do 25m. oraz przystani dla wędkarzy,
zagospodarowanie plaży)”.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej obejmującej opisany
poniżej przedmiot zamówienia:
Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:
a/ projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 120, poz.1133) – w ilości 5 egzemplarzy,
b/ uzyskanie zgody właścicieli na prowadzenie inwestycji na nieruchomości,
c/ przedmiary robót opracowane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) – w ilości 2 egzemplarzy,
d/ kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
nr 130, poz. 1389) – w ilości 2 egzemplarzy,
e/ informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane zgodnie z rozdziałem
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072) –
w ilości 2 egzemplarzy,
g/ wykonanie koniecznych badań geologicznych,
i/ projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, operaty oraz specyfikacje
techniczne na płycie CD w formacie PDF.
h/ operat wodno-prawny niezbędny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Termin realizacji zamówienia:31.12.2012
Termin składania ofert: 16.11.2012

Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
Inne:…………………………………………………………….%
Uwagi: Osoba do kontaktu Emila Piechowska-Ciozda tel. 672635305

……………………………….
/ zamawiający/

Złotów, dnia
miejscowość, data

………………………………..
pieczątka firmowa

Wójt
Gminy Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów

OFERTA
Nawiązując do zamówienia „Wykonanie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej inwestycji pn: ”Zagospodarowanie brzegu jeziora Zaleskiego w
miejscowości Zalesie(budowa pomostu o dł. całkowitej do 25m. oraz przystani dla
wędkarzy, zagospodarowanie plaży)”.
…………………………………………………………………………………………
/nazwa i adres wykonawcy/
………………………………………………………………………………………………
przedstawia niniejszą ofertę:
cena ryczałtowa netto……………………………………….zł.
słownie…………………………………… ………………….zł.
cena ryczałtowa brutto………………………………………zł.
Słownie…………………………………………………………………………………….zł.
1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji
zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót
2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

……………………………………………….
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

