
Somianka, dn. 23.10.2017r. 

Znak ZP.17.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Somianka zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Somianka 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Somianka 

Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Telefon: 29 74-187-90, Telefax: 29 74-187-14 

Adres strony internetowej:  http://www.ugsomianka.bip.org.pl 

Adres e-mail: somianka@somianka.pl  

NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. 

zm.) oraz Zarządzenie Nr 12/K/14 Wójta Gminy Somianka z dnia 29.04.2014r. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00 EURO. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień:  

Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej 

Nr 440407W Kręgi, na działkach o numerze ewidencyjnym 371/1 i 371/2 

położonych w miejscowości Kręgi. Długość projektowanego odcinka drogi ok. 650 

mb. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi 

wewnętrznej w miejscowości Celinowo, stanowiącej działkę o numerze 

ewidencyjnym 57 położoną w miejscowości Celinowo na odcinku ok. 990 mb. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi 

wewnętrznej w miejscowości Stary Mystkówiec, na działce o numerze 

ewidencyjnym 271 położonej w miejscowości Stary Mystkówiec na odcinku ok. 

400 mb. 

Zakresy opracowań opisanych powyżej powinny obejmować wykonanie drogi 

o nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokość projektowanych dróg musi być spójna 

zarówno z szerokością wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, jak i faktycznymi 

warunkami terenowymi.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- opracowanie koncepcji przebudowy dróg (mapy do celów projektowych pozyskał 

Zamawiający, zostaną przekazane Wykonawcy); 

- opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji projektu budowlanego; 



- opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych służących uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych (o 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 

Zamawiający wstąpił we własnym zakresie); 

- wykonanie projektów organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem. 

 

Ilościowy zakres rzeczowy zadania: 

- projekt budowlany – 5 egzemplarzy, 

- przedmiar robót – 2 egzemplarze, 

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze, 

- projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze. 

Całość dokumentacji należy dostarczyć Zamawiającemu również na nośniku 

informatycznym (płyta CD). 

 

IV. TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI WYKOANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.12.2017r. 

2. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

wymogami prawnymi w tym zakresie. 

3. Termin płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1. Poprawnie wypełniony „formularz oferty” z podaną ceną jednostkową za całość 

zadania, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

(załącznik nr 1). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy wykażą się posiadaniem 

niezbędnego doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 

składania wniosków minimum 2 zadania polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej budowy lub przebudowy drogi zatwierdzonej prawomocną decyzją 

pozwolenia na budowę. Do oferty oferenci dołączą zestawienie wykonanych usług 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączą 

dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i prawidłowo ukończona (załącznik nr 2) 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Cena powinna obejmować pełny zakres objęty przedmiotem zamówienia. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń 

i dokumentów przez osoby inne niż upoważnione do zaciągania zobowiązań 



finansowych w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginalne 

pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy. 

Wszelkie dołączone do oferty kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

W formularzu oferty należy podać całkowitą cenę netto zamówienia, kwotę podatku 

VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za 

realizację całego zamówienia obliczoną na podstawie kalkulacji własnej. 

Zamawiający zaleca Wykonawcom wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz 

z materiałem, robocizną i pracą sprzętu). 

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

VII. FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę stanowiącą odpowiedz na zapytanie należy przesłać pocztą elektroniczną na 

adres: somianka@somianka.pl, faxem na numer 29 741-87-14, pocztą tradycyjną na 

adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Urzędu Gminy Somianka. 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 31 października 2017r.  

3. Za datę wpływu uznaje się datę faktycznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. OCENA OFERT I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena brutto. 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wszystkim 

oferentom biorącym udział w konkursie. 

3. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym 

postępowaniem upoważnione są osoby: 

Milena Przybysz – podinspektor ds. inwestycji i drogownictwa, tel. 29 741-87-90 wew. 
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X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyny. 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

         z up. WÓJTA    

 

                                                                                                 /-/ Agnieszka Salwin      

        Zastępca Wójta   

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 


