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Brańszczyk , dnia 25.04.2016r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

                                                                                                                    

 Gmina Brańszczyk,  07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45 tel. 29 59-29-314 fax. 
29 74-22-811 e-mail: dariusz.suchenek@branszczyk.pl zaprasza do złożenia oferty na:  
Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności: 

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyjmy 

gmina Brańszczyk. 

1) Wykonanie map do celów projektowych wzdłuż dróg gminnych na długości około 
km 4,5 km zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. 

2) Wykonanie projektu wstępnego – koncepcji. 
3) Wykonanie projektu  budowlanego i wykonawczego  z wszelkimi niezbędnym 

uzgodnieniami. 
4) Projekt powinien zawierać główną grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej, kanały 

tłoczne i przepompownie ścieków, oraz około 70 połączeń budynków mieszkalnych 
do sieci kanalizacyjnej. Na terenach niezabudowanych  przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe należy zaprojektować odejścia od głównej sieci 
kanalizacyjnej do granicy nieruchomości. 

5) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
6) Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 
7) Wykonanie informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Warunkiem opracowania projektu budowlanego i wykonawczego o którym mowa w pkt. 2 
jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego - koncepcji, 
zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli, zawierającej 
datę i podpis Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w 
ilościach 5 egz. dla każdego opracowania jak również wersji elektronicznej na nośniku CD 
Przedmiot niniejszej umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów Prawa budowlanego, stosownych przepisów wykonawczych,  norm i 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i zasadami 
wiedzy technicznej. 
 

Warunki udziału Wykonawców: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat 

zrealizowali co najmniej dwa zamówienia dotyczące wykonania kompletnego projektu 

budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej o wartości 50.000 zł każde zamówienie.  

Do oferty Wykonawca załączy poświadczenie od poprzednich zamawiających że prace 

projektowe zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 
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Termin wykonania zlecenia : do dnia  31 października 2016 r. 

 

Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej 

kopercie  do dnia 16.05.2015r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła 

II 45, 07-221 Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i 

 

nazwę zadania, którego ona dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 16.05.2016r. 

godz. 1105”. 

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 EURO. 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki udziału w 

postępowaniu otrzyma zlecenie wykonania zamówienia. 

 

                                                                                       Z poważaniem 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik graficzny nr 1. 

 Formularz oferty  wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków w postępowaniu. 

 

 

 

 


