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Znak sprirwy: RCK.271 .50.2017

Zapytanie ofertowe
postępo..l,anie prou.adzone u, oparciu o llcgulamin udzielenia zamórvień publicznych o rt artości
nieprzekraczającej wyrazclne| w złotvch rólvnorł.artościkrvoty 30.000 euro

I. Zamawlający: Urząd (]łninv w- Mochorł.ie

Adres do korespondencji: Mocholł.o, ul" Sicrpccka 2,09 - 214 Mochor,r,o

tel. (24) 27633 33, faks (2Ą)276 33 33lł,en,. 221

zaptasza do złażeniaofert cenowych na wykonywanie czynności ur:banistycznych
dla potrzeb Gminy Mochowo w 2018 roku
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedrniotern zamółvienia ;'est w_vkony,"v;rnic czvnności urbanistvczĄrch dla potrzcb Crninv Mochowo
rł,, 2018 roku, poiegających na sporządzaniu analiz urbanistvcznlich i projektorv ciecyzji
- o \Ąrarunkach zabudo\\ry \Ą/raz z analiz4 funkcji oraz cech zabudowi, i zagospodarorvania terenu,
oraz zInianv tl,ch decyzji,
o ustirlclriu lokaliz;rcji inrvestvcji celu publicznego oraz zmiany Ęch decyzji, oraz
- opinii urbanistycznych/lokalizacyjnvch w zakresie ustalania linii rozgraniczających dla dróg.
lntegrarlną częśćw/lv clpracor,vań stanorvić będzie ustalenie rvszystkich organórł. uzgadniających projekt
decyzji oraz -,t eryfikacja stron postępowi]nia administracyjnego.
Wvkclnawca przygotclwujc dclkurncnĘl r.rz 2 egz. (częśćopisowa wraz z graficzni1) łvcdługaktuainego stanu
przepisów prawa i wizytacji w terenie w postaci nadającej się do reprodukcji (porvielenia), natotni;lst
postępowanie adrninistracyjne prorł.adzi Zamawiającv.
zarnarł,iający \\rylnaga, aby okres przygotolvania dokułnentóu, od czasu przck;rzania wvkonarł,cv
kompletnego T.t niosku nie przekroczr.ł:
dla delcyzji o warunkach zabudolvv - 14 dni
dla dccyzji o lokalizacji inrt estvcji celu publicznego - 7 dni
clla opinii - 14 dni.
Zaról,1,no przekazanie materiałów wyjściowych dla potrzeb spclrządzenia opracowań,

jak i przekazanie
kornpletnvch projektów dccyzji następolłlać będzie ,lv siedzibie Zarnarviającego w Mocholvie 7ub za
pośrednictwern opcrator;r publicznego, a kosz§ z tego tvtułu \ĄIvkonawca skalkuluje w cenie oferto,ivcj.
Zamartiający 1łT1l1ć1€,a bczpośredniego kontaktu Wvkonawcy i jego obecności rt, s\{.ojej siedzibie
przvnajmIriej1 raz tt, miesiłcu.
W przvpadku strł.ierdzcnia wad w dostarczonvch dokurnentach Zamawiający połł.iadomi Wvkonarvcę
niez,ił.,łoeznie o tyrn fakcie, a Wvkonalvca usunie usterki r,- terminie 3-ch dni.
Dla potrzeb Wykon;lwcy Zamau,,iającv udostępni positrderncl dokurncntv z dzicdziny planornania
pt,zcstrzcnncgo, w tyrn przede rł.szvstkirn obolrriązujące tniejsco,1łre Plany zagr_lspodaror,t ania
przestrzenneE]o oraz Sfudium ułvarunkołł,ańi kierunkórł. zagospodaro,1vania przestrzennego grninv
2. Tcrrnin rcalizacji: do 31 grudnia 2018 roku.
3. Wzór umclwy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
1. Wvkonalłrca związanv jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terrninu związania ofeftą rozpoczyna się lł,raz z upłyrt etn terrniny składania ofert,
6. Do niniejszego postępolvania nic rnają zastosowania przepisy ustawv z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówicń publicznvch (Dz. U. z 2a17 t., poz. 1579 z późn. zm,), zwaną dalej ,,ustalvą".
§zacunkolva lvartośćprzedmiotu niniejszego zarnórvienia nie przekracza krłlot\r określonej w art. 4 pkt.
8 ustartlv.

III. Warunki udziału w postępowaniu
'1

. O

zarnówieniel mogą ubicgać się Wykgparł,cv, którzv posiadają upralt nienia urbanistyczne do
vl,ykonvrvania określonej działalnościlub czvnności w przedtniotor,vvm zakresie

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zama,lviający wymaEia/ aby (ąr6u oferta zarvierał;r minitnurn następujące dokumentrl:
1) rvypcłniony i podpisan;l przez W5lkonawcg fclrmularz clfertołw lnłg zalączonego \Ąrzoru forrnularza

1.

2)

ofcrtorvego,

aktualne uprarvnienia urbanistvczne.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami otaz ptzekazywania

oświadczeń i dokumentów.
ośuriadczenia, wnioski, zarviadomienta oraz informacje zarnawiającv i wrrkonawcy mogą
przekazvrt ać pisernnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Z;rmarviającv podkreśla, że lv celu zachowania reguł rórłlnego trakto,\^.ania Wykonawcórł, nie

1. wszelkie

przcwiduje udzielania odporviedzi n;r pvtalria dotyczące postępowania o udzielenic zalnówienia

ż.
3.

zadaw;rne dro ga telefoniczną.

Wykonawca, który uzna za niezbędne uzysk;rnie wyjaśnień dotyczących postępo\Ąraniir o udzielenie
zatnółą.ienia, powinien łĄlvstąpić z zapvtaniett do Zatn;rwiającego w sposób rt,sl<azany w ust. ].
Treśćzapvtirń rłrraz 7 y,zyjaśnieniani Zamawiający przekazuje hrkonawcorn, któryrn przekazał
zaproszenie do skład;lnia ofert, bez ujawniania źródła zapytania

Załnat^ii+ią€€g€.@iffi

VI. Osoby po stronie Zamawiaiącego uplawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonalvcami i udzielania lrl,jaśnicńdotyczącvch
postępo.nzanią yl jest Słałł,ornirOlcjniczak, tel. (2a) 276 33 33.
2^ \,\fukonar,vca może zlĄlrócić się do Zatnawiającego 6 łrryjaśnicnicisiotnych lvarunków udzielenia
zatnórvienia w gcldzinach pracy, tj.: poniedziałeĘ środa - piątek od 7:00 dcl 15:00 rł.e wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1. Ofertę nalezy złożyćw nieprzejrzvstej i zarnkniętej kopercie umieszczając na niej naz\vę i adres
zamalviającego, nazwę i adrcs Wvkonalr.,cy oraz napis: Ofcrta ceno\^/a na zadanie pn, ,,Wykonylvanie
czynności urbanisĘcznych dla potrzeb C]rninv Mochowo w 2018 roku" nie otwierać przed dnierll
28.12.2a17 r., godz.'l2:0a.

3,
4.
5.

PrZeSłać dfogą ełektforti€źrtą adres e łłałł,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ofertę nalezv spouądzić czytelnie, w języku po|skirr1 rv oparciu o formularze stanorł,iące załączniki Oo
ni n iejszego za proszenia,
Oferta nie moze zawierać ztnian ani uzupełnień z lłzyjątkiern tycĘ które u.vnikają z instrukcji rwdanych
przez Zamalł,iającego, lub które są konieczne do korckty błędór.v popełnionvch przez W),kclnawctl.
W tvrn przypadku dokonane korekty lnuszą bvć parafovvane pr7,ez osobę lub osoby upra,ininione do

łwstępołvanialł, imieniu Wlrk6nąlł,.6y.
Dokumentv, których ząda Zamawiającv, muszą być przedstawione lv forrnie oryginału lub kserokopii
poświadczoncj za zgodnośćz orlrginałem przez osobę lub osclby uprawnione do rvvstęporł-ania
u, itnieniu wvkonawcy, przy czyln w prz,vpadku wykonawcórv wspólnie ubiegającrrch się o udzielenie
zarnówienia oraz w przypadku ptldmitltórv trzecich kopie dclkumentórtl dotyczącvch odpor.viednio
Wvktlna,"vcy lub tych podtniotórł, są pośr,rriiłdczanc za zgodrośćz orvginałem przez Wykonawcę lub te
podrnioty (zgodrric z lvvboretn Wvktlnawcy).
7. W przypadku, gdv inforrnacje załlrarte rłr ofercie stanorł,ią tajemnicę przedsiębiorstr.va lłl rozutnieniu
przepisów ustarvy o zltalczaniu nieluczciwcj konkurencji, co do któnch Wykonarł,ca zastrzcga, ze nie
mogą być udostępniane innyrn uczestnikom postępowaniir, rnuszą być oznaczone kla.uzulą ,,Infclrrnacje
stanowiące taiernnicę przedsiębiorstwa w rozulnjeniu art, 1] tlstalvv z dnia 16 klvietnia 1993 r,
o zwa7czaniu nieuczcir,t ej konkurencii (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)"
8. Z;rdnc dokurncnty wchodzące rv skład clfcrty lub przedłozone przed podpisaniem ulno\Ą/},/ !Ą/ tvn1
rów,nicz przcdstawione rł, fortnie orvginałów, nie podlcgają zwrotolvi przez Zarnawiającego.
L), Wszeli<ie kosztv związane z przygotow,anien ofertv ponosi Wykonawca.
10. \{vkorrerwcil lnozc wprtlwadzić ztrrianv lub r,r,ycofać złożonąofertę pod łr,arunkiem, że Zamawiającv
otrzyma pisemne połviadomienie o ltpro,1vadzeniu zrnian lub wycofaniu przed upłvwem terminu
składania ofert. Wykclnalvca nie rnoze lł.vcofać ofertv ani wprclw;rcizić jakichkolrviek zrnian łl treści
oier§ po upłyrvie terrninu składania ofert.
11. Złożonaoferta rna obejrnorłlać całośćzarnór,vienia.

6.

.

VIII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenolĄrą na|eży zŁożyć w siedzibie Zatnan,iaiącego, tj. IJrząd Grniny w Mochowie, Mocholvo 20,
09 -214 Mochort,o, w tcrrninie do dnia 28.12.2017 r., godz.'12:0a,
2. Zamawiającv lnoze podjąć clecyzię w sprawie uniert aznienia postępowania o udzielenie zamór,r,ienia bcz
podania przyczyny.
3. Za termin zlożenia oferty przvjrnuje się datę i godzinę 1gpłyrłru oferty do Zama,lł,iającego,
4. Zarnalr.,iający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
załaczonvtn fortnularzu ofertolĄrym/ nalezy przedstarvić ccnę ofertortą brutto

1. Na
2.
3.
4,
5.

6.
7.

za

lł,\.konanie

przedrniotu zamówienia.
Ivartośćceno\Ąla nalezv podać w złotych polskich cvfrą - z dokładnościądo dwóch rniejsc po przccinku

rlraz słor.vnie.
Cena po,1vinn.f za$/ierać ,lvszelkie koszty złviązane 2 rłlykonanicm przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zarnawiając,vm a Wykonawcą odbvr,ł,ać się będą w złotych polskich.
Cena podana przez Wykonawcę za śłviadczclnądclstawę,/usługę,/robotę budou.laną jest obowiązująca
przelz caly okres u.aznościurno,iły i nie bęclzie podlegała ,lvaloryzacji rł, okresie jej tnłrania. Zarrurvr.iłrje}cv
rt \rbierze ofertę odpowiadajalc;1 wszystkitn postaltlionvm pTzez niego rtrymogolll/ o najniższel cenie lub
najkorzvstnicjszyrn bilansie ceny i innych kryterióu. ocenv ofertr.,
zamarł,iający nie przerticiuje udzielania zaliczek na poczct lvvkonania zam(lrvicnia.
Nałeżneść
płatna

Frzekazanir* nieżb

. Szczelgółowe zasad1,
lłł,płatvlł.ynagrodzcni;r zostałt, przedsta..łrione w Projekcie Umorł.\r, stanorviącvtn Załącznlk Nr 2 r:icl
zapvtania.
X. Opis kryteriów wyboru oferty, wtaz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zarnarvi;ljący lvybiera najkorzvstniejszą ofcrtę na podstalł,ie kryteriól,rl ocen\r ofert spośród clfcrt nie

1.
2.

podlcgającvch odrzuceniu.
Wvb(lr irajkorzystniejszel oferty zclstanic clokonany według następując,vch krvteriórv:

Kryterium

Lp.

Liczbapunktów (waga)

Cena

1.

100

SUN,{A

3.
1.
5.

100

W kazdyln z kryteriów, ocen;l będzie dokonana z dokładnościądo dwćlch rniejsc po przecinktr.
Punktv przyznane-'Ę poszczególnych krvteriach danej ofertv zostani1 dtl siebie dodane"
zamarł,iaiącv udzieli zatnórł,ielnia wvkonaltct, którcgtl ofcrta uzyskała najrviększąliczbę punktórv.

XI. Informacje o formalnościach
Niezwłocznie po wylrorze najkotzystnicjszej oferĘ, Zama,lł,iającv zawiadomi wszystkich Wvkonarł.ców,
kttirzrr ubiegaIi się o udzie]enie zatnórłrienia o wvniku postępowania.
2, Zalrr;Twiający zawrze umoł-ę z wvbranyrn Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o r.rĄ,borze
Wvkonalvcy, ale nie późńej niz vrl tcrtninie zvliązanla ofcrtą.

1.
3.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ptzedłoży:
1) aktuałny edp
goĘ€€i=ł+€ź€i
2)

4. Jezeli

Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchvli się oti zarvarcia umo\Ą/y, Zatnartiajac_r,
wybicrzc kolejną ofertę najkorzvstniejszą spośrćldzłozonych ofert,bez przeprclwadzania ich ponownej

5.
6.

oCen\,,.

Do prołł.adz,.}nego postęptlwania nie przysługują Wvkotlarłrcclrn środki ochronv prarłncj okreśione r.r.
przepisilch Ustawv Prawcl zarnówień publicznvch ij. odr.vołanie, skarga. }czcli Wykona\\.ca/ kiórcgo
oferta została lłlrbrana uchyli się od zalt arcia uffio\Ąry, Zarnawiającv wybierze kolejną ofertę
nalkorzvstniejszą spośród złozonych tlfert,bez przeprolł,adzania ich ponownej ocenv.
Do prołr.adzonego postępowania nie przysługują Wykonarvcom środki ochrony prawnej określone rv
przelpisach Ustawtl Pral,-cl zatnólvień publicznych tj. odwołanie, skarga.

załaczniki:
Forrnularz ofertowv

1.
2.

Projekt ulnoł\r\i

3.

ZAT\MERDZIŁ:

G M lh{Y
Tomaszewski

