
ZARZĄDZENIE NR 214/10
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 19 lipca 2010 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
wykonanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie działki nr 2657/1.

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 
następuje:

§ 1

W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej na 
zagospodarowanie działki nr 2657/1 na kwotę poniżej 14.000 EUR rozpoczynam procedurę 
udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 
zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

BURMISTRZ ŻELECHOWA
         (-)

     Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 214/10

Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44
NIP: 826-14-30-904 

…........................................................
Adres i nazwa dostawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
2. Wymagany termin świadczenia usług: do 30.09.2010r.
3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów
5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6. Termin składania ofert: 27.07.2010 r.
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  budowlanej  na  zagospodarowanie 
działki  nr  2657/1  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  potrzebnymi  do  uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu budowlanego.
Projekt budowlany (koncepcja) dotyczy nieruchomości położonych w Żelechowie przy ul. 
Piłsudskiego 49,   Dz. Nr 2657/1.
W zakres dokumentacji budowlanej wchodzi wykonanie:
1. Inwentaryzacji budowlanej starego budynku (budynek dwukondygnacyjny plus użytkowe 
poddasze) internatu w zakresie ogólnobudowlanym.
2. Projekt rozbiórki starego budynku, wykonany na podstawie inwentaryzacji.
3. Wykonanie koncepcji programowo-architektonicznej nowego budynku użyteczności publicznej 
na potrzeby posterunku policji i ochotniczej straży pożarnej.
4. Uzyskanie pozytywnej opinii dla wykonanej dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach, 08 – 110 Siedlce ul. Bema 4A.
Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach ( w formie papierowej + 1 egz. na CD)
Wykonawcy zostaną wydane przez Zamawiającego:
- mapy sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów.
- szkic orientacyjny

................................................................................................
Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 


