
Drzewica, dn. 22.01.2021 r. 

GKBI.271.4.2021.JB 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  

I. Zamawiający: Gmina  Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica 

NIP 768-17-66-160 

www.drzewica.pl, e-mail: ugm@drzewica.pl 

II. Nazwa zadania:  Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w Dąbrówce i Idzikowicach 

III. Przedmiot zamówienia: 

Zadanie 1. 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka (k/magazynów).  

Zamawiający zamierza wykonać kolektor sanitarny który umożliwi odbiór ścieków z działek 

933/8 – 933/24 położonych w miejscowości Dąbrówka, arkusz 8 . Obowiązkiem wykonawcy 

będzie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy sieci wraz z 

przepompownią  (wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych), uzyskanie 

niezbędnych warunków, uzgodnień  i pozwoleń . W zakres zadania wchodzi wykonanie map 

do celów projektowych  . 

 

Zadanie 2. 

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Idzikowice wzdłuż drogi powiatowej 

(na wysokości działek nr 449/2 - 487 ) długość odcinka około 380 mb.   

Zamawiający zamierza wykonać grawitacyjny kolektor sanitarny i wodociąg w pasie drogi 

powiatowej. 

Obowiązkiem wykonawcy będzie opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla 

potrzeb budowy sieci wraz z przepompownią  (wykonanie projektów budowlanych   

i wykonawczych), uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień  i pozwoleń . W zakres 

zadania wchodzi wykonanie map do celów projektowych  . 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

W ramach w/w dokumentacji Wykonawca opracuje: 

- informacje BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót budowlanych wynikających z projektów 

technicznych, 

- przedmiary robót dla wszystkich robót budowlanych wynikających z projektów 

technicznych, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze specyfikacjami 

szczegółowymi wynikającymi z zakresu określonego w projektach technicznych, 

W przypadku wystąpienia kolizji (elektryczne, telefoniczne, wodociągowe) Wykonawca w 

ramach oferowanej ceny opracuje projekt ich rozwiązania. 

Zamawiający żąda by Wykonawca w ramach oferowanej ceny uwzględnił również 

ewentualne przyjazdy na budowę w celu wyjaśnienia szczegółów dokumentacji projektowej 

oraz wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania. 

 

http://www.drzewica.pl/
mailto:ugm@drzewica.pl


Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej na CD w formacie PDF, kosztorysy oraz STWIOR w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej  

 
IV. Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2021r. 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:  

1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 

2. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Drzewicy, 

ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres 

e-mail: ugm@drzewica.pl 

3. Termin składania ofert : do dnia 3 lutego 2021 roku, do godziny 15.00. 

4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej tj. wypełnić 

załączony do zapytania formularz i przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail: 

ugm@drzewica.pl 

VI. Warunki płatności:  

Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że 

przedmiot umowy został wykonany prawidłowo. Faktura/rachunek będzie płatna/y  

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Jarosław Bomba, tel. 500 070 273 

VIII. Kryterium wyboru: najniższa cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa zadania:  Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb rozbudowy sieci kanalizacyjnej w 
Dąbrówce i Idzikowicach 

 

1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………… 

3. NIP: …………………………………………… 

4. Regon: ……………………………………… 

5. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………… 

6. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………… 

7. Adres e-mail: …………………………………………………… 

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Podatek VAT ………… % ………………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cenę brutto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

W tym : 

Zadanie 1. Dąbrówka 

Cenę netto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Podatek VAT ………… % ………………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cenę brutto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Zadanie 2. Idzikowice 

Cenę netto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Podatek VAT ………… % ………………………….. zł (słownie złotych ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cenę brutto: ………………………… zł. (słownie złotych ………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

11. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

 

Miejscowość, data,                                    ………………………………………………………………….. 

                podpisy osób upoważnionych 


