
 

ZPP.271.09.2014.U 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi 

gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno” 

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 przebudowy drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno z 

uwzględnieniem wytycznych zamawiającego: 

- długość odcinka drogi ok. 1400m, 

- szerokość jezdni 5m, 

- nawierzchnia asfaltowa 

Lokalizacja:  

- obręb Stare Dzierzążno – działki nr 155, 158/1, 156/1, 154/1, 152/1, 145/1; 

- obręb Stawnica – działki nr 34, 32, 28/1, 35/1, 36/1, 37/10 

2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji obejmuje: 

- wykonanie projektu budowlanego, 

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, 

- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. 

Dokumentację należy opracować w oparciu o obowiązujące normy, zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi i 

ich usytuowanie, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Na etapie projektowania, projekt  budowlany należy uzgodnić z Zamawiającym 

i z zainteresowanymi instytucjami w zakresie uzyskania dokumentów 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych.  

Materiały geodezyjne niezbędne dla potrzeb wykonania dokumentacji zapewnia 

wykonawca na własny koszt. 

Projekt budowlany należy wykonać w 4 egz. + płyta CD. 

Kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy wykonać w 2 egz. + płyta CD. 

Specyfikacje techniczne należy wykonać w 1 egz. + płyta CD. 



2. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 31 sierpnia 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:  

    Grzegorz Górski – Inspektor UG Złotów ds. drogownictwa 

    tel. 67 263 53 05,  e-mail: gorski@gminazlotow.pl 

 

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

07.05.2014 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

 

Załączniki: 

1. Druk oferty. 

2. Mapka poglądowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

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

Nazwa Wykonawcy 

 

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

Adres siedziby 
 

Nr faksu: .......................................................... 

 

e-mail:  ..........................................................     

                                                                         

                                                                                             Wójt Gminy Złotów 

            ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

               Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług: 

„Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi 

gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno”, 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. 

 

3. Oferujemy wykonanie całości zamówienia w terminie do dnia 31.08.2014 r. 

 

                                                                                   Podpisano: 

 

 

 

                                                                  ............................................................. 
                                                                                                                 /podpis i pieczątka wykonawcy /             
                                                                                                         

 

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


