
 

Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.127.2012 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44 

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 realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 18 maja 2012r.  

     ( na poszczególne zadania oddzielnie). 

       

             Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV:  
                71.35.40.00-4 Usługi sporządzania map 

                 

        3.    Miejsce wykonywania usługi: woj. mazowieckie, pow. garwoliński,          

                miasto i gmina  Żelechów  

4     Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

5    Termin składania ofert: 10.02.2012 r. do godz. 16:00.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w 

Żelechowie do pok. Nr 13 – sekretariat, w szczelnie zapakowanej kopercie z dopiskiem (oferta na 

wykonanie map sytuacyjno -  wysokościowych do celów projektowych dla Urzędu Miejskiego w 

Żelechowie). 
6 Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest wykonanie map sytuacyjno – 

wysokościowych do celów projektowych pod wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta i gminy Żelechów. Szczegółowy zakres zadań jest opisany poniżej. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, Wykonawca 

zostanie wyłoniony na poszczególne zadania oddzielnie. 

 Zadanie 1. Wykonanie mapy do celów projektowych pod wykonanie projektu budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie i Gózdku. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Wilczyskiej od działki nr 124 do działki 

stanowiącej rzekę Olszankę. Szczegółowy zasięg opracowania przedstawiono na mapie 

ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. 

Zasięg opracowania w miejscowości Gózdek bierze swój początek od rzeki Olszanki 

W kierunku Miastkowa wzdłuż drogi powiatowej stanowiącej działkę nr 352 do końca obrębu 

Gózdek (do wysokości działki nr 168/2). Oraz teren wzdłuż drogi powiatowej Gózdek - Łomnica 

stanowiącej działkę nr 353 – (od skrzyżowania dróg powiatowych do końca działki nr 146/1). 

Długość trasy około 2000 m. Powierzchnia opracowania około 26,5 ha.  

Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania.  

Szczegółowy zasięg opracowania przedstawiono na mapie ewidencyjnej z którą zapoznać można 

się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 lub na 

prośbę Oferenta przesłać pocztą polską.  

 

Zadanie 2. Wykonanie mapy do celów projektowych pod wykonanie projektu budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Ogrodowej od działki nr 1663/6 do działki 

nr 1851. Długość trasy około 630 m. Powierzchnia opracowania około 4,5 ha. 

Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania.  

Szczegółowy zasięg opracowania przedstawiono na mapie ewidencyjnej z którą zapoznać można 

się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 lub na 

prośbę Oferenta przesłać pocztą polską.  

 

Zadanie 3. Wykonanie mapy do celów projektowych pod wykonanie projektu budowy kanalizacji 



sanitarnej z przyłączami w Żelechowie i Hucie Żelechowskiej. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Długiej od działki nr 1738/2 do działki nr 

1343/2 (do granic m. Żelechowa) i dalej w obrębie Huty Żelechowskiej , od działki nr 533/1 do 

działki nr 541/1 (do końca gminy Żelechów). Długość trasy około 1700 m. Powierzchnia 

opracowania około 15,5 ha.  

Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania.  

Szczegółowy zasięg opracowania przedstawiono na mapie ewidencyjnej z którą zapoznać można 

się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 lub na 

prośbę Oferenta przesłać pocztą polską.  

 

Zadanie 4.  Wykonanie mapy do celów projektowych pod wykonanie projektu budowy kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w Żelechowie i Hucie Żelechowskiej. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego od działki nr 

68/54 do końca działki 23/4 stanowiącej tą ulicę (granica m. Żelechowa) 

Zasięg opracowania w miejscowości Huta Żelechowska bierze swój początek od granicy 

Żelechowa (od działki 401/5 w Hucie Żelechowskiej) drogi powiatowej stanowiącej działkę nr 

623/3  do końca działki 345/5. Oraz teren wzdłuż drogi powiatowej stanowiącej działkę nr 400 – 

(od skrzyżowania  dróg powiatowych do końca działki nr 352/2). Długość trasy około 1025 m. 

Powierzchnia opracowania około 13,0 ha.  

Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania.  

Szczegółowy zasięg opracowania przedstawiono na mapie ewidencyjnej z którą zapoznać można 

się w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 lub na 

prośbę Oferenta przesłać pocztą polską.  

 

WZÓR OFERTY 
 

1. Oferujemy wykonanie map sytuacyjno wysokościowych do celów projektowych dla Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie za cenę ryczałtową: 

 

L.p. Przedmiot 
zamówienia 

Wartość netto 
bez podatku VAT 

Wartość brutto  
 z podatkiem VAT 

1.  Zadanie 1  

 

 

 

                           * 

2.  Zadanie II  

 

 

 

                           * 

3.  Zadanie III  

 

 

 

                           * 

4.  Zadanie IV  

 

 

 

                           * 

 

Słownie: 

Zad.1: ................................................................................................................................................. 

Zad.2: ................................................................................................................................................. 

Zad.3: ................................................................................................................................................. 

Zad.4: ................................................................................................................................................. 

Uwaga !  

*  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.                         

 

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

                                                                                     Podpisano (imię, nazwisko i podpis)  



 


