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Sośnicowice dnia 04.04.2al7r.

Znak sprawy: RGG.271 0.ż0.2017 .ZNI

ZAPYTANIE OFERTOWE

DoĘczy: wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla zadania pn.
,rWykonanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowej
w sośnicowicachno.

Burmistrz Sośnicowic z}Nraca się z prośbą o przedłozenię oferty cenowej na wykonanie
zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji pĄektowej i uzyskanie
pozwolenia na realizację przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
ul. Przemysłowej w Sośnicowicach dla zadańa pn. ,,Wykonanie infrastruktury kanalizacji
sanitamej ul. Przemysłowej w Sośnicowicach".

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasńą konkurencyjności i zasadą efektyrłmego
zaruądzańa finansami z pominięciem trybów określonych w ustawię z dńa 29 stycznia 20a4t.
Prawo zamóliteń publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z dńa ż9 sĘcznia 2004 z póź. zm.)
zgodnie z tteścią art. 4 pkt. 8 tejże ustawy otaz na podstawie procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim
w Sośnicowicach {zńączńk nr I do Zarządzeńa Burmistrza Sośnicowic nr 88lż014 z dnia
22.09.20I4r.).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEIIIA:
l.l.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pĄektowej przebudowy sieci

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy
ul. Przemysłowej w Sośnicowicach według poniższego zestawienia w formie zgodnej
z obowiązującymi przepisami i zakresem umożliwiającym zgjoszenie wykonania robót
budowlanych na podstawie art.29 ust.1 pkt.l9a ustawy Prawo budowlane. Projekt mabyć
wykonany na mapie do celów projektowych. Opracowanie winno zawieraó kompletną
dokumentację projektową v\rraz z wszystkimi niezbędnymi do realizacji pozwolenia
i uzgodnienią na podstawie których Oferent w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie
narealizaĄę zadańa.

I .2. Zakł es opracowania:

Przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej (KS), kanalizacja deszczowej (KD) i sieci
wodociągowej (VO celem umożliwienia wykonania przyłącza do ww. infrastruktrrry dla
poszczegóInych nieruchomości o nr działek:

Telefon: (ó32) ż38-71-91, Fax: {03ź) ź38-75,50
Nr konta, B§ §ośnieowice 8"l€4600008-ź001-0000-0S09-000,1, NlP: S31-10-04-730

Ę_mail: um@§s5nicoĄ,viłpę. pl hfrF:#ły/yw,§o§nićswice"p|
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KRYTERIA WYBORU OF'ERTY:

3.1.100% - cena

3.Z.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczahowej brutto, która będzie obejmować
wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapfrantu, a takzę
podania terminu reaIizacji przedmiotu zamówienia.

3.3.0cena ofert: Załnawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wyrrragarriom określon;rm w niniejszym zapytałltu orazazyskanĄvlyższąIłczbę
punktów obliczoną wg. wzoru S : (C*i"/Cor) xWu gdzie:

S - I1ość punktów uzyskana ptzez Wykonawcę w kryterium oceny ofert
Cmin - najńższacena
C61- cen& badanej oferty
Wu- waga w ocenianym krfierium

3. .Oferty złożone po terminie i niekomplętne nie będą rozpatrywane.

3.5.Oferent może przed upĘwem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3.6.W toku badania i oceny ofęń Zarrtawiający może żądaó od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złożonych ofert.

OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY:
4.1.0ferta musi być podpisana przęz osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągańazobońązaftw imieniu Wykonawcy.

4.2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszĘ z,łviryane zprzygotowaniem t ńożeńem oferty.

4.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. ZamavńĄący nie
przewiduje zamówień uzupełniaj ących.

4.4.Zamawiaj ący nie dopnszcza składania ofert wariantolvych.

4.S.Zamańający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

4.6.0fertę oraz wszystkle załąszŃbł na|eĘ sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi być czy7elna.

4.7.Termin zwązariaoferty 30 dni.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADAIUA OFERTY:
5,1.0ferty należy składać osobiście w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego

w Sośnicowicach ul. Rynek 19,44-153 w kopertach z dopiskiem - RGG.27§.2a.2a17.ZM
,,Ofeńa nł wykonanie zadania - pn.: \ilykonanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej
ul. Przemyslowej w Sośnicowicach" lub w postaci eleklronicznej podając w tytule
,,DoĘcry zapytania ofertowego nr RGG.2710.20.20I7.ZM" (w formie podpisanych
przezuprawnioną osobę/y skanów Ę/maganych dokumentów) przesyłĄąc na adres e-mail:
zmorgala@ sosnicowice,pl w terminie do dnia l9.0 4.2017 r .

Telefon: {032}238-71-91, Fax: (§32) 238-75-50
Nr konta: E§ §pśnicowice 8'!-84600008-ź001-0000-0§09-0001, NlP. 631-10-04-73n

e*rnaal: U rn@sosnięow*ce, pl hsp:i/,nłłw. gmnicowieę, pl
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2714/633 W
27161633 KS KD W
2702/633 KS KD W
?708l633 W
2719/633 KS KD W
27121633 KS KD W
27271633 KS KD W
2729l633 KS KD W
2754l633 KS KD W
2755/633 KS KD W
ż7561633 KS KD W
2738l633 KS KD W
2739l633 KS KD W
27401633 KS KD V/
274I1633 KS KD W
27581633 KS KD W
27421633 KS KD W
2744/633 KS KD W

1.3,Części opracowania naleĘ dostarczyć w ilościach:
Projekt budowlano - wykonawczy
Specyfikacja techniczna rłykonania i odbioru robót budowlanych
Kosźorys inwestorski
przedmiar robót
Wersj a elekhoniczrra całości dokumentacji na nośniku elektroniczrym

4 egz.
2 egz.
2 egz.
2 egz.
1 egz.

Projektant w terminie 1 miesiąca od podpisania rrmowy przedstawi Zamavmającemu do
akceptacj i koncepcj ę opraco\Mania vłtaz z szacvtkowym kosźem.

l.4.Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla rcńizacji prac
projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów
określonych w złożonej ofercie.

1.5. Klasyfikacja wspólnego słownika zamówień (CPV): usfugi projektowe 713200007.

1-6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia dotyczącego posiadania uprawnień
do wykonywarria określonej dzialalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadanią posiadania wiedzy i doświadczeńą dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym otaz osobami zdolnymi do wykonania
zamówieni a - Załącznk 1 .

1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Wymagany termin wykonania zadańa; do 30.08.2017r.

Tęlefon: {032} 238-71-91, Fax: {032) 238-75-50
Nr konta, B§ §ośniegwiee 81-84600008-2001-0000-0909-0001, NtP: 63X-10-04-73n

ć-mai]: Urn@§€§nicovrise, pl hĘ:/ńM/ńM.§E§n ięowice, pl
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5.2.Oferent możeptzed upływem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swoją ofenę.

5.3.W prąpadku złożęnia ofert drogą pocztową o wazności jej złożeniabędzie decydowała
data wpływu do Zamawiającego.

5.4.W toku badania i oceny ofęrt Zarrtavliający może żądaó od oferentów wyjaśnień
doĘczących treści złożonych ofert.

5.S.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zarnawiający zawiadomi Wykonawców
którzy złożylri oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OSOBA DO KONTAKTU:
ZoftaMorgała
tel.322387l91 wew.320
e-mail: zmorgala@sosnicowice.pl

ZAŁĄCZNIKI:
Zńączńk l - formularz ofertowy.
ZałączńkT - zŃącznik graficzny.

Z upoważnienĘ Burmistna

,,J',ry;";^'.

Telefon. (032) 238-71-91, Fax: {032) 23a,75,50
[rJr konta: Bś Sośnicowice 81€4600008_2001-0000-0s09-0001 NiP. 631-10-04-730

e-mail: um@sosnicowice, pl http:i/www.sosnicowice. pi
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