
ZARZĄDZENIE NR 12/11
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
wykonanie  dokumentacji  budowlanej  na  wykonanie  amfiteatru  miejskiego  na  działce  320  w 
Żelechowie.

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 
wykonanie  amfiteatru  miejskiego na  działce  320 w Żelechowie  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 12/11

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 11.03.2011r.
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: 04.02.2011 r do godz.12:00
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej na wykonanie amfiteatru 
miejskiego na działce 320 w Żelechowie. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie opracowania dokumentacji projektowej (budowlanej) do 
wykonania amfiteatru miejskiego na działce 320 w Żelechowie.
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie:
1. Projektu budowlano wykonawczego.
2. Kosztorysu inwestorskiego
3. Wykonanie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym
4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych
5. Przygotowania niezbędnych uzgodnień, opinii oraz badań (badania gruntowe, wyliczenie 
zapotrzebowania kW potrzebne do wystawienia warunków technicznych przez Zakład 
Energetyczny oraz zapotrzebowanie na zużycie wody potrzebne do wystawienia warunków 
technicznych).
Dokumentacja powinna być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę przez Zamawiającego.
Dokumentacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  przepisach  prawa 
budowlanego.
Dokumentację należy wykonać:
- projekt budowlany w 5 egzemplarzach,
- kosztorys inwestorski oraz przedmiar w układzie kosztorysowym w 2 egzemplarzach,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach.
Dokumentację  należy  również  przygotować  na  nośniku  CD (kosztorys  inwestorski,  przedmiar, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany).
Wszelkie  niezbędne  informacje  dotyczące  zamówienia  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  w 
Żelechowie w pokoju nr.9 pod numerem telefonu 25 75 41 244.

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


