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oŚ'7021'I 'Ż'Ż016 Jastrząb, dnia 09.02.2016 r.

ZAPYTANIE OF'ERTOWE
wójt Gminy Jastrząb zaprasza do złożenia ofefiy cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,opraeowanie

koncepcji zagospodarowania terenu ora1, dokumentacji technicłtej wraz z kosztorysem oferlowym

na wykonanie punktu selektlwnej zbiórki odpadów komunalnych tz PSZoK-u".

Zamawiający: GminaJastrząb
Pl. Niepodległości 5
26-50Ż Jastrząb

Przedmiot zamówienia

NrP 799 196 53 s6
Reg. 670223741

Tel. (48) 62 84 860 Fał (48) 62 84 861
e-nail: jastrzab@gm ina. waw.p l.

1. opracowanie zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej nr 5713 należącej do Gminy

Jastrząb położonej w miejscowości Kolonia Kuźnia obręb nr 0005

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie PSZOK-u

3. Wykonanie kosŹorysu ofeńowego.

4. Wykonanie wszelkich uzgodnień wymagalnych dla tego typu przedsięwzięcia.

5. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawia.iacy zastrzega sobie możliwość

rezvgnacii z udzielenia zamówienia w prąvpadku nie uąVskania dofinansowania

Termin realizacji zamówienia

Umowa określi termin zakończenia realizacji zamówienia, która zostanie podpisana w ciągu 7 dni od
ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej ofeĄ.

Wymagania iakie powinien spelnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń

1. Wypełniony formularz ofeńowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zap7'tania

ofertowego

2. Uprawnienia osób do wykonania dokumentacji technicznej '

3. Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający może zażądaó

przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Termin i miejsce składania ofert

oferte należv zlożvć oisemnie w terminie do dnia 29.02.2016 r.

. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, Ż6-50Ż Jastrząb, pok.

nr 15 (seketariat)

. pocŹą na adres: Gmina Jastrząb Pl. Niepodległości 5 
' 
Ż6-50Ż lastrząb



. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: jastrzab@grrrina'waw.pl lub za

pomocą faksu (48) 62 84 86l.

Kryterium oceny ofeń

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cenę należy przedstawió w formularzu ofeńowym stanowiącym załącznik nr l do niniejszego

zapytania- ofeĄ niekompletne' nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z Ętufu wykonania usługi po złożeniu kompletnej dokumentacji

i wystawieniu faktury/rachunku.

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałośó stawki do czasu zakończenia zad,ania.

Rozstrrygnięcie wyboru najkorzystniejszej oferĘ nastąpi w ciągu 7 dni od daty skladania ofert.

Wsze|kicb informacji dotyczących przedmiotu z' ówienia udziclal

p. Bogdan Zdon

Urąd ominy w Jastrzębiu Pl. Niepodl€glości 5' 26-502 Jastrąb

pokój nr 25' tęl. (48) 62 84 8'7z' zAon@jastzab.com.pl

Do ninlejszego zgmówienia nie stosujo się prueplsów ustav! z dnia 29 slycznia 2004 l. Pruwo zamówień publiczrrych - zgodfie z ań. 4

uśt E.

WÓlT q'MINY

Andrzej Brachą

Do widomości:

l. Umieszczenie na intemetowej stronie głównej Gminy Jastrząb;
2. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jastrząb;
3. ala


