
ZARZĄDZENIE NR 215/10
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 19 lipca 2010 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
wykonanie koncepcji  programowo - architektonicznej  zagospodarowania działki  nr 320 i  321/1 
położonych w miejscowości Żelechów.

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 koncepcji programowo - 
architektonicznej zagospodarowania działki nr 320 i 321/1 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 215/10

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 20.08.2010r.
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 koncepcji programowo - architektonicznej 
zagospodarowania działki nr 320 i 321/1. Koncepcje należy wykonać w trzech wariantach
Projekt budowlany dotyczy nieruchomości położonych w Żelechowie przy ul. Chłopickiego ,  Dz. 
Nr 320 oraz przy ul. Kochanowskiego 321/1.
W zakres dokumentacji budowlanej wchodzi wykonanie koncepcji na zagospodarowanie działek nr 
320 i 321/1, w koncepcji należy uwzględnić m.in:

1. Zalew – jako teren rekreacyjny
2. Wyznaczenie miejsca do grillowania
3. Pole biwakowe
4. Kawiarnia – bar (budynek raczej drewniany handel sezonowy)
5. basen (temat do dyskusji) lepiej w zalewie wysypać dno pisakiem i do tego stworzyć sztucz-

na plaże.
6. amfiteatr z miejscem do tańca
7. ścieżka rowerowa
8. góra saneczkowa (wybudowana z nadmiaru ziemi który by się uzyskało z terenu)
9. Przebudowa płyty boiska głównego
10. Trybuny zadaszone
11. ciągi komunikacyjne
12. uwzględnić projekt boiska
13. korty tenisowe
14. boisko wielofunkcyjne
15. istniejący budynek – rozbudowa
16. ogrodzenie + monitoring
17. obsada zieleni
18. plac zabaw
19. oświetlenie całości
20. parkingi
wydzielenie kawałka działki do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

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


