
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2011 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 11 kwietnia 2011 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na 

wykonanie, opracowanie dokumentacji projektowej na Rewitalizację zabytkowego rynku 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, opracowanie dokumentacji 

projektowej na Rewitalizację zabytkowego rynku 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 0050.25.2011 

 

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 17.06.2011r. 

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: 15.04.2011 r do godz.12:00 

7. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem pozwolenia, (czyli niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń od instytucji, które maja 

wpływ na wydanie pozwolenia na remont rynku) pt.: „Rewitalizacja zabytkowego rynku w 

Żelechowie”.  

          Zakres prac projektowych obejmuje:  

1. inwentaryzacja płyty rynku, 

2. projekt budowlany, 

3. projekt wykonawczy, 

4. projekt instalacji elektrycznej przyłącza oświetlenia (kablem ziemnym), 

5. projekt przyłącza urządzeń ratusza wodno – kanalizacyjny, 

6. kosztorys inwestorski, 

7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na następujące roboty: 

 uporządkowanie ruchu pieszego i jezdnego poprzez budowę ciągów pieszych z 

kostki kamiennej z obrzeżami zapewniając pełny dostęp dla osób 

niepełnosprawnych oraz ciągów jezdnych i parkingów z bruku z kamienia 

(otoczaków) wraz z krawężnikami; 

 zaprojektowanie elementów małej architektury (ławki, donice, śmietniki, pojemniki 

na odpady); 

 zaprojektowanie przyłącza oświetlenia ulicznego (pastorały); 

 zaprojektowanie powierzchni biologicznie czynnej w postaci kwietników, trawników 

dywanowych oraz drzew niskopiennych; 

 zaprojektowanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego i deszczowego z 

uzgodnieniami ZUD; 



 skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej – projekt ZE; 

 zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji gazowej – ZG; 

 regulacja wysokości studzienek telekomunikacyjnych. 

 Wymiana lamp ulicznych na istniejących słupach. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i 

normowanymi rysunkami. 

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dostępną dokumentację dotyczącą przedmiotu 

zamówienia (koncepcja zabudowy, warunki techniczne przyłączy wody, warunki przyłączy sieci 

kanalizacji sanitarnej, mapa do celów projektowych, wypis z miejscowego planu zagospodarowania 

terenu).  

9. Dokumentację należy wykonać: 

- projekt budowlany w 5 egzemplarzach, 

- kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach. 

- uzyskanie pozytywnej opinii dla wykonanej dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 

Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach, 08 – 110 Siedlce ul. Bema 4A. 

Dokumentację należy również przygotować na nośniku CD (kosztorys inwestorski, przedmiar, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany). 

 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej  


