Pabianice, dn. 19.03.2018 r.
Zamawiający: Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

DM. 272.21.2018
DM. 272.22.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.:
Cześć „A” Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E, ul. Piłsudskiego w
Pabianicach, gmina miejska Pabianice.
Cześć „B” Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach,
gmina miejska Pabianice.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą
Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Cześć „A” Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E, ul. Piłsudskiego w
Pabianicach, gmina miejska Pabianice.
Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej niezbędnej do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3308E, ul.
Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karniszewicką do granic Miasta Pabianice odcinek długości ok. 0,8 km wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID) zgodnie z ustawą z dnia
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji oraz przygotować
wszystkie załączniki do wniosku, w tym projekty podziału nieruchomości, umożliwiające
złożenie wniosku o uzyskanie ZRID i dokonać wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych
do jej uzyskania.
Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych, którą Wykonawca
wykona na swój koszt. Zakres prac obejmuje również wykonanie projektów podziałów działek
w niezbędnym zakresie, uzgodnionym z Zamawiającym.
W dniu podpisania umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże aktualną mapę
lokalizacyjną, wypisy z rejestru gruntów i wypis z wyrysem z planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice.
Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje w
szczególności:
a) Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację inwestycji – w przypadku konieczności jej uzyskania oraz

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku
konieczności jego wykonania.
Przygotowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku konieczności jego wykonania.
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.
Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i w
formacie numerycznym.
Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z
niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji ZRID
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1496 ze zm.), w szczególności:
• projekt zagospodarowania terenu,
• projekt budowlany drogowy dostosowujący drogę do parametrów technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi klasy „L” (dla odcinka drogi klasy L) lokalne oraz
„Z” (na odcinku klasy Z) zbiorcze zgodnych z postanowieniami rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.), z uwzględnieniem elementów
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
• projekt budowlany odwodnienia drogi,
• projekt budowlany ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego ( w
zależności od ustaleń z Zamawiającym)
• projekty budowlane innych branż - w przypadku konieczności ich wykonania, w
tym usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą.
projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający elementy poprawiające bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników ruchu drogowego (wraz ze skrzyżowaniem z ul.
Karniszewicką),
innych projektów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, prawidłowej realizacji
inwestycji oraz pozwolenia na użytkowanie,
sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających,
ww. projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędny do sporządzenia
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowania oferty przez
wykonawcę robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich
robót bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać w szczególności
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez
które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w
szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania
zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót
muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
k) sporządzenie kosztorysów inwestorskich w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do
sporządzenia kosztorysów inwestorskich powinny stanowić:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania
4) ceny jednostkowe robót budowlanych.
W trakcie sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót należy
dokonać rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.
l)

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej
zgodnie w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
m) projekt organizacji ruchu na czas robót,
n) inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu i nasadzeń.
Zamawiający informuje, iż na zlecenie Urzędu Miasta Pabianice trwają prace projektowe nad
zaprojektowaniem przebudowy rowu R-5, biegnącego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku
od wysokości dz. nr eiwd. 105 do wys. dz. nr ewid. 155 na kolektor deszczowy w celu
umożliwienia odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Stąd Wykonawca zobowiązany
jest prowadzić prace projektowe z uwzględnieniem przyjętych w/w opracowaniu rozwiązań
oraz we współpracy z autorem opracowania.
Cześć „B” Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach,
gmina miejska Pabianice.
Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej niezbędnej do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna
w Pabianicach, gmina miejska Pabianice od skrzyżowania z ulicami: Partyzancką i Zamkową
do granic Miasta Pabianice - odcinek długości ok. 1650 m wraz z uzyskaniem z upoważnienia
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje właściwych instytucji, umożliwiające
złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i dokonać wszelkich uzupełnień i
poprawek niezbędnych do jej uzyskania.
Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych, którą Wykonawca
wykona na swój koszt. W dniu podpisania umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże
aktualną mapę lokalizacyjną, wypisy z rejestru gruntów i wypis z wyrysem z planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice.
Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje w
szczególności:

f)
g)
h)
i)
j)

f)
g)
h)
i)

j)

k)

Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację inwestycji oraz opracowanie raportu
o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku konieczności jego wykonania.
Przygotowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku konieczności jego wykonania.
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia.
Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i w
formacie numerycznym.
Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami
umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn.
zm.), w szczególności:
• projekt zagospodarowania terenu,
• projekt budowlany drogowy dostosowujący drogę do parametrów technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi klasy „Z” zbiorcze zgodnych z postanowieniami
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.), z uwzględnieniem elementów
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
• projekt budowlany odwodnienia drogi (w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji
deszczowej oraz projektowanej przez Urząd Miasta Pabianice),
• projekt budowlany przebudowy i budowy chodników,
projekty budowlane innych branż - w przypadku konieczności ich wykonania, w tym
usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą,
projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający elementy poprawiające bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników ruchu drogowego,
innych projektów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
prawidłowej realizacji inwestycji oraz pozwolenia na użytkowanie,
sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających i uszczegóławiających,
ww. projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędny do sporządzenia
przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, przygotowania oferty przez
wykonawcę robót budowlanych. Projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich
robót bez dodatkowych opracowań. Projekty te muszą uwzględniać w szczególności
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez
które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać w
szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału
szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania
zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen

l)

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary robót
muszą uwzględniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
sporządzenie kosztorysów inwestorskich w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Podstawę do
sporządzenia kosztorysów inwestorskich powinny stanowić:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania
4) ceny jednostkowe robót budowlanych.
W trakcie sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót należy
dokonać rozdzielenia robót objętych różnymi stawkami podatku VAT.

o) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanej
zgodnie w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
p) projekt organizacji ruchu na czas robót,
q) inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu i nasadzeń.
Zamawiający informuje, iż na zlecenie Urzędu Miasta Pabianice trwają prace projektowe nad
zaprojektowaniem ścieżki rowerowej w pasie drogowym objętym zakresem projektowania i
budowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Zamkową. Stąd Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić prace projektowe z uwzględnieniem przyjętych w/w
opracowaniach rozwiązań oraz we współpracy z autorami opracowań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert
częściowych. Oferta może być złożona na wybraną cześć zamówienia lub całość
zamówienia (tj. cześć A i B).
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest (dotyczy części A i B):
1. Prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania
dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty i funkcję.
Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub uzyskanie decyzji ZRID
Wykonawcy przedłoży Zamawiającemu ostateczne rozwiązania projektowe wraz z
kosztorysem inwestorskim do zaakceptowania.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję projektu
na
aktualnej mapie lokalizacyjnej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Po
akceptacji przez Zamawiającego wstępnej koncepcji projektu, Wykonawca
przystąpi do opracowywania pozostałej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej.
3. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów
wynikających z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. za pomocą
parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia, chyba
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i nie
można opisywać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówienia powinny znaleźć się
określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczonego przez

niego zakresu „równoważności”. Projektant musi określić, że dany materiał lub
urządzenie musi być np.: „nie cięższe niż ...”, „do wysokości ...”, „o wymiarach nie
mniejszych niż... i nie większych niż ....” itp., aby miało charakter materiału lub
urządzenia równoważnego.
4. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane
w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w terminie
2 dni od daty przekazania pytania lub pytań.
5. Przekazanie praw autorskich Zamawiającemu do opracowanej dokumentacji
projektowo – kosztorysowej, w ramach której będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i
ilościowych korzystać z opracowań.
6. Wykonawca wykona wszystkie czynności związane z opracowaniem i
udzielaniem odpowiedzi na pytania wpływające od innych podmiotów.
4. Wykonawca dostarczy dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy (dotyczy
części „A” i „B”):
1) Projekt budowlany – 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1
egzemplarz
w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)
2) Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (format: *.doc, *.pdf oraz *.DWG)
3) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egzemplarzy w
formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: * .doc,
*.pdf oraz *.DWG)
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. w formie papierowej oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: *.pdf),
5) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)
6) Przedmiar robót – 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie
elektronicznej (format: *.pdf oraz *.ATH)
7) Przygotowanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku konieczności jego wykonania.
8) inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z planem wyrębu i nasadzeń - 3 egz.
9) Uzgodniony projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. w formie papierowej
i 1 egz. w formie elektronicznej (format: *.pdf)
10) projekt organizacji ruchu na czas robót - 3 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie
elektronicznej (format: *.pdf).
Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu decyzję
ZRID (dotyczy części „A”) lub pozwolenie na budowę (dotyczy części „B”).
5. Termin wykonania zamówienia (dla części „A” i dla części „B”): w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 17.12.2018r.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) usług polegających
na wykonaniu projektu budowlanego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi
klasy minimum L, o długości minimum 0,2 km każda. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające należyte i
terminowe wykonanie usług. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert odrębnie dla części „A” i dla
części „B” zamówienia.
b) Oferty będą ocenianie na podstawie kryterium – cena (waga kryterium – 100%).
c) Ocena punktowa zostanie obliczona według wzoru:

Cena oferowana minimalna
Cena oferty =

x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

c) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
d) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu
oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku oferty złożonej przez osobę
fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty obejmuje wszelkie
zobowiązania z tytułu danin publicznoprawnych do opłacenia, których zobowiązany jest
zamawiający, np. jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.
8. Wymagana gwarancja: 36 m-cy.
9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
a) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania,
b) Ofertę należy złożyć do dnia 28.03.2018 r. do godz. 11.00 z dopiskiem: „Oferta na
wykonanie dokumentacji projektowych” osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo
Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, Bud. B-2 – Wydział Dróg i Mostów, lub za
pośrednictwem faksu pod numerem 42 215 91 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres amalecka@powiat.pabianice.pl
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert.
d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach
postępowania.
e) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu podpisania Umowy.
f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ocen.
8. Informacje dodatkowe:
a) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, telefoniczną lub faxem – nr (42) 215 91 66. Osobą uprawnioną do kontaktowania
się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
Pani Jolanta Nowicka tel. 42 225 40 48.
b) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
c) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji
z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.
Załącznik : 1) Formularz ofertowy
ZATWIERZDZIŁ:
/-/ Jolanta Nowicka

