
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś” 

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 2013 r.  poz. 907, 

ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-

budowlanej dotyczącej wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Krzywa Wieś z uwzględnieniem wytycznych zamawiającego: 

1.1 Zaprojektowanie kolektorów grawitacyjnych w ten sposób, aby była 

możliwość podłączenia się wszystkich mieszkańców do kanalizacji. 

1.2 Odprowadzenie ścieków sanitarnych kolektorem tłocznym do oczyszczalni 

ścieków w Radawnicy. 

1.3 Zaprojektowanie przyłączy do granic działek. 

1.4 Projekt przepompowni ścieków z uwzględnieniem podłączenia wsi Grodno. 

1.5 Trasa kolektora tłocznego powinna przebiegać  tak, aby była możliwość 

włączenia do niego ścieków ze wsi Bielawa. 

 

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji obejmuje: 

a/ uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji, 

b/ uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

c/ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

d/ 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, 

e/ 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, 

f/ 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, 

g/ informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h/ opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – 2 egz. 

i/ uzyskanie zgody właścicieli na prowadzenie inwestycji na nieruchomości, 

j/przygotowanie do podpisu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami 

przez które przebiega trasa sieci wodociągowej i  kanalizacji. Wraz z wnioskiem 

projektant składa oświadczenie o uzyskaniu zgody wszystkich właścicieli 

nieruchomości, załączając zgodę właściciela na załączniku graficznym. 

 

Powyższa dokumentacja posłuży zamawiającemu do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, iż 

dokumentacja jest również opisem przedmiotu zamówienia, należy ją 

sporządzić zgodnie z art. 29 -31 ustawy jw. Zamawiający wymaga 

sporządzenia projektów budowlano wykonawczych, dokumentacji 

kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

również w wersji elektronicznej, która zostanie przekazana zamawiającemu 

na płycie CD. 

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 31 października 2014 r. 

 

3.Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Marek Jarząbek –  tel. 67 263 53 05 

 

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

07.03.2014 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

 

 
 



Załącznik nr 1  

........................................................................ 

Nazwa Wykonawcy 

 

........................................................................ 

Adres siedziby 
 

........................................................................ 

Nr faksu     

                                                                         

                                                                                             Wójt Gminy Złotów 

            ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

               Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług: 

„Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Krzywa Wieś”, oferujemy Wykonanie zamówienia za cenę 

ryczałtową : 

 

cena netto  ......................................... zł 

 

podatek VAT ................% ........................... zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ............................................. zł 

 

(słownie brutto 

............................................................................................................................. ...) 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. 

 

 

                                                                                   Podpisano: 

 

                                                                  ............................................................. 

                                                               (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do              

                                                                                                           występowania w obrocie  prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)  

 

 

 

Miejscowość .................................................. Data ....................................................... 


