
        Jastrowie, 2015-07-02 
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Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
 
 
 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „ Zielony rynek”-  „Mój rynek” 

I. Zamawiający: 
Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
targowiska  miejskiego w ramach projektów wspieranych ze środków unijnych  „zielony ry-
nek ( Mój rynek) . Projekt musi spełniać określone standardy  min. musza być utwardzone, 
oświetlone podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,. Stoiska powinny być zada-
szone. Projektant zobowiązany jest zapoznać się  z warunkami wymagań  by przedsięwzięcie 
mogło być wsparte ze środków UE. Projekt należy zrealizować na działce 566/7 o po-
wierzchni 0,3516 ha w Jastrowiu przy ul Al. Wolności. 
Projektant zobowiązany jest zrealizować:. 
1. Zakup map do celów projektowych umożliwiających wykonanie projektu budowlanego, 

uzyskanie aktualnego stanu władania i wypisów z ewidencji gruntów oraz zakup map 
ewidencyjnych dla działki  opracowaniem leży po stronie Wykonawcy. 

2. Zakres opracowania i zobowiązania Wykonawcy: 
a/ uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających uzy-
skanie pozwolenia na budowę i realizację zadania; 
b/ projekt budowlany wszystkich branż – 4 egz.; 
c/ projekt wykonawczy wszystkich branż – 3 egz. 
d/ szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiarem robót, kosztorys ofertowy dla wszyst-
kich branż – 1 egz. 
e/ kosztorys inwestorski wszystkich branż – 1 egz.; 
f/ kosztorys ofertowy wszystkich branż edytowalny – 1 szt.; 
g/ dokumentacja w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym formacie danych – 1 szt. 
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do bieżącej konsultacji z Zamawiającym istot-

nych uzgodnień projektowych, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz zastrze-
ga sobie prawo do wprowadzenia zmian na etapie prac projektowych. 

4. Zamawiający oczekuje min jednej referencji prac projektowych. 
III. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2015 r. 
Jako termin zakończenia prac projektowych Zamawiający uzna termin złożenia wniosku o 
pozwolenie na budowę. 
IV. Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty: 
1. Kopia uprawnień do projektowania. 
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów. 
3. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG (na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r). 
4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapy-

tania ofertowego. 
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5. Do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki nr 2, 3 , 4. 
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą nie-

zbędne do zrealizowania zamówienia. 
7. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
V. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Termin składania ofert do 28.07.2015 r. do godz. 1000. 
2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79; 64-

915 Jastrowie, pok. Nr 13  /sekretariat/ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Mia-
sta Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79. 
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: Oferta 
-Opracowanie dokumentacji pn. Zielony rynek. Nie otwierać przed 28.07.2015 r. do 
godz. 1010. 

VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 
Ryszard Sarna – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej; tel. 67 266 22 11,  
faks 67 266 23 42, zapytania na adres e-mail  sekretariat@jastrowie.pl 
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia będą przekazywane droga e-mail lub faks 
zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 


