
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Wykonanie projektu budowlanego inwestycji ”Przebudowa 

drogi w Świętej dz. nr 333 w zakresie: wykonanie nawierzchni 

asfaltowej lub z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 

łamanego, zaprojektowanie instalacji odwadniającej-deszczowej 

w niezbędnym zakresie” 

 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 pkt. 8 ustawy. 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie projektu  przebudowy drogi w Świętej  

dz. nr 333. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 

a/ koncepcja przebudowy drogi oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w tutejszym 

urzędzie. 

b/ wykonanie map do celów projektowych 5egz., 

c/ projekt architektoniczno-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), zawierający projekty branżowe– w ilości 6 

egzemplarzy, 

d/ 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, 

e/ 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, 

f/ informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g/ 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, 

h/ projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne 

na płycie CD w formacie PDF, 

i/ uzyskanie prawomocnej decyzji  pozwolenia na budowę. 



 

 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.Termin realizacji zamówienia: do 02.12.2013 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

04.10.2013r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Złotów,  
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia: Wykonanie projektu budowlanego inwestycji ”Przebudowa 

drogi w Świętej dz. nr 333 w zakresie: wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki 

betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, zaprojektowanie instalacji 

odwadniającej-deszczowej w niezbędnym zakresie”. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /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. 

 

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 

 
 

 

 

 


