Kowiesy, dnia 09.02.2017 r.
ZP.271.2.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów ustawy PZP)
Gmina Kowiesy zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: „Wykonanie map do celów
projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w
Chojnacie i Zawadach, oświetlenia boiska w Woli Pękoszewskiej, przebudowy zbiornika małej
retencji wodnej w Woli Pękoszewskiej i przebudowy drogi gminnej w Nowym Wylezinie”.
I.Dane Zamawiającego:
Gmina Kowiesy
96-111 Kowiesy
Kowiesy Nr 85
NIP:836-18-32-418
tel: 46 831 70 26; fax: 46 831 70 81
II.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Oświetlenie uliczne w Chojnacie, obręb nr 4.
1)Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 obejmująca pas drogowy drogi powiatowej Nr 1333E
w Chojnacie oraz teren przyległy do działki drogowej, po 40 metrów z każdej strony.
2)Zakres: fragment działki ew. nr 97/1 (droga powiatowa) – odcinek od działki ew. nr 78 do działki
ew. nr 15/1 (droga powiatowa Nr 1330E), z fragmentem przedmiotowej działki.
2.Oświetlenie uliczne w Zawadach, obręb nr 27.
1)Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 obejmująca pas drogowy drogi powiatowej Nr 1334E
w Zawadach oraz teren przyległy do działki drogowej, po 40 metrów z każdej strony.
2)Zakres: fragment działki ew. nr 186/1203 (droga powiatowa) – odcinek od działki ew. nr 258 do
działki ew. nr 264.
3.Droga gminna w Nowym Wylezinie, obręb nr 15.
1) Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 obejmująca pas drogowy drogi gminnej w Nowym
Wylezinie oraz teren przyległy do działki drogowej, po 30 metrów z każdej strony.
2)Zakres: działki ew. nr 111, 112/1, 155/1 (droga gminna) – odcinek z fragmentem działki drogowej
nr 110/4 - do granicy gminy.
4.Oświetlenie boiska w Woli Pękoszewskiej, obręb nr 23.
Mapa do celów projektowych w skali 1:500 działki ew. nr 162/1, z terenem przyległym w promieniu
30 m.
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5.Zbiornik małej retencji wodnej w Woli Pękoszewskiej, obręb nr 23.
1)Mapa do celów projektowych w skali 1:500 działki ew. nr 267, z terenem przyległym w promieniu
30 m.
2)Mapa winna uwzględniać:
- lokalizację reperu roboczego;
- rzędne do zinwentaryzowania budowli piętrzącej (rzędne korony i podstawy lewego i prawego
skrzydła piętrzenia od strony wody dolnej WD; rzędne korony i podstawy lewego i prawego
przyczółka piętrzenia od strony wody górnej WG; rzędną progu stałego budowli piętrzącej, rzędną
piętrzenia max. w dniu pomiaru tj. zwierciadła wody; rzędną płyty wypadowej budowli piętrzącej
od strony WD);
- rzędne przekroju poprzecznego koryta cieku poniżej budowli piętrzącej w co najmniej dwóch
profilach: (dno, skarpa brzegu prawego i lewego, zwierciadło wody na dzień pomiaru);
-rzędne przekroju poprzecznego koryta cieku powyżej zbiornika w jednym profilu: (dno, skarpa
brzegu prawego i lewego, zwierciadło wody na dzień pomiaru);
- współrzędne urządzeń wodnych: budowli piętrzącej, początku i końca zbiornika wodnego, progu
górnego i wylotów rowów opaskowych (lub drenaży odwadniających).
III. Wymagania Zamawiającego.
1.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności oraz czynności geodezyjne obowiązujące w
budownictwie (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r. Nr 25, poz.133).
2.Mapy winny obejmować drzewostan oraz urządzenia naziemne i podziemne znajdujące się w w/w
obszarze.
3.Mapy należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
4. Termin wykonania zamówienia – do 10 maja 2017 r.
5.Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. Cena oferty.
1.Wykonawca określi na załączonym formularzu ofertowym cenę oferty netto, podatek VAT oraz
cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.
2.Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.
3.Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i podana w PLN
liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4.Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
V. Kryterium oceny ofert – cena 100%
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
cena - 100 %
Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
cena Pc = ( Cmin / C ) x 100
gdzie:
Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min - najniższa z cen w podanych ofertach
C - cena podana w badanej ofercie
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki
poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
2

VI. Inne istotne warunki zamówienia:
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana,
będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto
wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury, po przekazaniu/odbiorze przedmiotu zamówienia.
VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 22 lutego 2017 r. do godz.15.00
w Urzędzie Gminy Kowiesy, sekretariat – pokój nr 15.
Koperty powinny być opatrzone napisem: „Wykonanie map do celów projektowych na potrzeby
opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Chojnacie i Zawadach, oświetlenia
boiska w Woli Pękoszewskiej, przebudowy zbiornika małej retencji wodnej w Woli Pękoszewskiej i
przebudowy drogi gminnej w Nowym Wylezinie” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy,
Kowiesy Nr 85.
VIII.Wybór oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. Wykonawcy zostaną powiadomieni na
piśmie o wynikach wyboru oferty.
IX. Informacje dodatkowe:
1.Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy żadna ze
złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez zamawiającego.
2.Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Do udzielania dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia uprawnieni są pracownicy tut.
urzędu – Anna Gwardyńska, tel. 46 831 70 26; 667 955 560.
Wójt Gminy Kowiesy
/-/Jarosław Pepka
Załączniki:
1.formularz ofertowy
2.wzór umowy
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