Węgliniec dnia 12.07.2018 r.

IK.06.050.Sok.2018
……………………………..
( nr postępowania)

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435 FAX 075-7712551
E-MAIL wegliniec @wegliniec.pl
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 w/m ustawy)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa
ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
I Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w 7
egzemplarzach; obmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne w 3
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub
decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej. Koszt pozyskania map obciąża Oferenta.
Oferent jest związany z ofertą 30 dni.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
ZADANIE: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr 103639D)
działki Nr 35, 57, 206, 29/1
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla ww. drogi- na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej (ok. 980 mb.)
W zakresie dokumentacji projektowej, zamówienie obejmuje:
- pozyskanie mapy zasadniczej oraz mapy do celów projektowych,
- dokumentacja fotograficzna,
- sporządzenie koncepcji na mapie zasadniczej i uzyskanie zatwierdzenia przez inwestora
- sporządzenie kompletnych projektów budowlanych,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę
oraz wszelkich opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, oświadczeń

i decyzji niezbędnych do

zrealizowania przedmiotu zamówienia,
- sporządzenie projektów wykonawczych branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej,
- oraz ewentualnych projektów usunięcia kolizji – o ile takie wystąpią

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla ww. branż,
- sporządzenie projektu organizacji ruchu,
- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego
W zakresie robót budowlanych, zamówienie obejmuje zaprojektowanie:
- branża drogowa
- budowę konstrukcji nawierzchni dróg, chodników, parkingów oraz zjazdów
- oznakowanie pionowe i poziome
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- roboty wykończeniowe (kształtowanie i wykonanie terenów zielonych),
- branża sanitarna
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- branża elektroenergetyczna
- demontaż istniejącego oświetlenia drogowego,
- montaż nowoprojektowanych stanowisk oświetleniowych wraz z oprawami
- wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych,
- zabudowę szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego,
- budowę (przebudowę) linii kablowej nn 0,4kV zasilającej słupy oświetlenia
ulicznego,
- instalację ochrony od porażeń,
- instalację uziemiającą.
Projekt i kosztorysy należy sporządzić jako całość, ale z rozdzieleniem na III etapy:
I Etap: roboty rozbiórkowe i ziemne, instalacje sanitarne i wodne, kanalizacja deszczowa i
elektryczna
II Etap: wykonanie podbudowy jezdni i nawierzchni asfaltowej
III Etap: wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, parkingów, oznakowanie pionowe i
poziome, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe
(kształtowanie i wykonanie terenów zielonych),
II Termin realizacji zamówienia
1.Wymagany termin wykonania zamówienia- od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018r
III. Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Ryszard Sokołowski- Dział
Inwestycji UGiM Węgliniec- email: sokolowski@wegliniec.pl
V. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość
przekazania oferty faksem na nr 75-7712551 lub pocztą elektroniczną w formie skanu
dokumentu na adres: wegliniec@wegliniec.pl
Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
Oferta ma obejmować całość zamówienia.
VI. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:
a) cena - 100 .%
VII Sposób oceny ofert
a)oferta z najniższą ceną/oferta badana x100
VIII. Oferta ma zawierać:
1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1. Całkowitą cenę brutto oferty, za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość
zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).
2. Wszelkie rozliczenia między Organizatorem a Oferentem prowadzone będą w PLN.
3. Organizator dopuszcza możliwość negocjacji cen.
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, w terminie do dnia 27.07.2018 r., do
godz. 13:00
2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt 1 nie będzie
rozpatrywana
3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
XI. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn

Załączniki:
1. wzór oferty
………………………………
(podpis)
Sporządził:
Ryszard Sokołowski
Starszy specjalista ds. inwestycji
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Załącznik nr 1 do zaproszenia
____________________
pieczęć firmowa oferenta
(pełna nazwa i adres firmy)
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu (droga gminna nr
103639D) działki Nr 35, 57, 206, 29/1
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w
zaproszeniu do złożenia oferty cenowej za cenę brutto :____________________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
2. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy - do 15.11.2018 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w
zaproponowanym przez Organizatora terminie.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia składania ofert.
5. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1
Kodeksu karnego za składanie fałszywych dokumentów i oświadczeń.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu
oferenta

