Popielów 26 listopada 2013 r.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy dróg transportu rolnego ( zgodnie
z założeniami FOGR ) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz zgłoszeniem
zakresu prac do Starostwa Powiatowego jako roboty nie wymagające pozwolenia na budowę
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego:

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Telefon:

(77) 427 58 22

Faks:

(77) 427 58 38

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000,00 EURO
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy
dróg transportu rolnego ( zgodnie z założeniami FOGR ) wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem
robót oraz zgłoszeniem zakresu prac do Starostwa Powiatowego jako roboty nie wymagające pozwolenia
na budowę.
Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu koryta w ciągu istniejących dróg, wykonaniu nawierzchni
tłuczniowej gr. 20 cm, wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego ( frezowina asfaltowa ) gr 10 cm
oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją z grysem.
Odwodnienie powierzchniowe.
Lokalizacja drogi – Stare Kolnie, dz. nr 27 km 1, 37 km 1, 55 km 1 59 km 1 26 km 1 obręb Stare Kolnie.
Długość drogi – odcinek nr I około 340,00 mb, szer. 3,00 mb, odcinek nr II około 270,00 mb, szer. 3,00
mb.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia winien obejmować:
- projekt budowlany –3 egz.,
- projekt wykonawczy – 3 egz.,
- kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,
W/w dokumenty powinny być w wersji pdf, dwg i ath (sama dokumentacja)

Zakres dokumentacji:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej branżowej wymaganej do zgłoszenia robót nie

wymagających pozwolenia na budowę
2. Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
3. Sporządzenie kosztorysów wszystkich branż z uwzględnieniem robót towarzyszących.

Zamawiający przekazuje konieczne podkłady do opracowania dokumentacji projektowej.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.12.2013 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-

opatrzona pieczątką firmową,

-

posiadać datę sporządzenia,

-

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-

zawierać wartość oferty (netto i brutto),

-

określać termin wykonania zamówienia,

-

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy
oferenta
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
budownictwo@popielow.pl albo ug@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)
do dnia 29 listopada 2013r. do godz. 10.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój
nr 12 lub pod nr tel. 77 4275 851 – Mateusz Macioszek lub 77 4275 852 – Marek Kopka
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Mapa lokalizacyjna

