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ZAPYTANIE CENOWE

1.

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą: " Rozbudowa sieci wodociągowej
Tuliszków-Krępa".

2.

Przedmiot zamówienia:
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania pn.: "Rozbudowa sieci
wodociągowej Tuliszków-Krępa" wraz ze złożeniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót
budowlanych lub złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym
w Turku,
b) Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający oczekuje przedłożenia
przez Wykonawcę ogólnej koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia,
c) Dla każdej z branż należy przygotować: Projekt budowlany – 5 egz., Przedmiar robót – 2
egz., Kosztorys inwestorski – 2 egz., Kosztorys ofertowy – 2 egz., Specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., Projekty usunięcia kolizji z siecią
podziemną i napowietrzną – w przypadku konieczności wykonania- 3 egz., Zatwierdzony
projekt stałej organizacji ruchu na projektowanej drodze oraz w obrębie skrzyżowań – 3 egz.,
Inwentaryzacja krzewów i drzew do wycinki wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę w przypadku konieczności,
d) Dokumenty wymienione w pkt 2c) dodatkowo należy przekazać zamawiającemu w formie
elektronicznej w postaci plików w formacie „PDF” i plików tekstowych w formacie „DOC”,
przedmiar, kosztorys inwestorski i ofertowy należy przekazać w formacie „XLS” ( na płycie
CD lub DVD),
e) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne
do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń (w tym koszty
uzyskania map do celów projektowych),
f) Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi i normami,
g) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019).
Wykonawca winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania ofert.
Zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia,
h) Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych,
i) Głównym celem rozbudowy jest wykonanie instalacji wodociągowej dla przyszłych
przyłączy związanych z powstającą w tym rejonie zabudową jednorodzinną. W załączniku
nr 3 do niniejszego zapytania przedstawiono mapkę z trasą przedmiotowego wodociągu.

3.

Termin realizacji zamówienia 29.10.2021.

4.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim. Ofertę należy
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złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Krępa.””
na adres: Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1,
62 – 740 Tuliszków. Ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy wpisać: „Oferta cenowa na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Tuliszków-Krępa.””
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 17.05.2021 do godziny 10.00.
5.

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca
najniższą cenę – waga 100%,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej
samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie
określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega
odrzuceniu,
4) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej
samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie
zakończone bez wyboru żadnej z ofert,
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
6) Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem
ofertowym (załącznik nr 1),
7) W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia oraz wskazać osoby, które opracują
projekt budowlany wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych. Do oferty należy
dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik nr 2),
8) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
9) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

6.

Warunki udziału w postępowaniu: wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się
doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

7.

W załączeniu do zapytania cenowego przesyłamy:
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
 Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna,
 Załącznik nr 3 - Mapa z przebiegiem wodociągu.
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