
                                                                                                                                            

Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.138.2012 

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 29 czerwca 2012r.  

     ( na poszczególne zadania oddzielnie).  

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: 23.04.2012 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: 

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

     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 oraz zbiornika sportowo-rekreacyjnego. 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, Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Chłopickiego od działki nr 1868/2 do  

działki nr 333/3 i 356 (do granic m. Zelechowa) i dalej w obrębie Nowego Kębłowa – część I od działki nr 

3/3 wzdłuż drogi powiatowej Żelechów-Trojanów stanowiącej działkę nr 166 do wysokości działki nr 102.  

część II od działki nr 168 wzdłuż drogi gminnej stanowiącej działkę nr 273 do wysokości działki nr 286.  

część III od drogi powiatowej wzdłuż drogi gminnej w kier. Starego Kębłowa, stanowiącej działkę nr 193 do 

końca działki nr 194 (koniec obrębu Nowy Goniwilk).  

Następnie w obrębie Stary Kębłów wzdłuż drogi gminnej stanowiącej działkę nr 28 do końca siedliska na 

działce nr 42. Następnie druga część terenu w Starym Kębłowie przyległa do drogi gminnej stanowiącej 

działkę  nr 61 od działki nr 62 do końca działki nr 200. 

Długość trasy około 4000 m. Powierzchnia opracowania około 38,5 ha.   

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

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 sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych pod wykonanie projektu 

budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie, Woli Żelechowskiej, Piastowie, Stefanowie i 

Nowym Kębłowie. 

Zasięg opracowania w rejonie Żelechowa – wzdłuż ulicy Długiej od działki nr 285 do  

działki nr 269 (do granic m. Zelechowa) i dalej w obrębie Wola Żelechowska – część I od działki nr 

248 wzdłuż drogi wojewódzkiej Żelechów-Gończyce stanowiącej działkę nr 242 do wysokości 

działki nr 197/4 (koniec obrębu Wola Żelechowska) oraz dalsza część terenu przy tej drodze – do 

końca działki 128/1 w obrębie Stefanów i część działki 805 w obrębie Piastów.  

część II  wzdłuż dróg gminnych położonych w obrębie Wola Żelechowska oznaczonych jako 

działki: nr 159, 140 i 99/2 - w całości, nr 99/1 (od dz. nr 99/2 do zab. na działce nr 94), nr 123 (od 

dz nr 101/2 do dz. nr 100/1),  nr 271 (od drogi wojewódzkiej do końca działki nr 293/1), nr 348 (od 

działki 350 do działki nr 354 oraz dalsza część w obrębie Nowy Kębłów (zabudowa na działkach nr 

333/1, 335 i 341/1).  

Długość trasy około 5800 m.   Powierzchnia opracowania około 60 ha.   
  



 

 

 

            Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego  

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 zbiornika sportowo - 

rekreacyjnego w Żelechowie, 

 

Zasięg opracowania obejmuje część działek nr 320, 321/3, 1828/1, 332 w Żelechowie i 347 w Woli 

Żelechowskiej.  

Dodatkowo w granicach projektowanego zbiornika wodnego w ramach opracowania należy 

pomierzyć (dogęścić) i umieścić na mapie rzędne wysokościowe dna zbiornika (w tym części 

zalanej wodą) – min. 20 pikiet . 

Powierzchnia opracowania około 5,0 ha.   
 

            Mapę poglądową z zasięgiem opracowania przedstawiono w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego  

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  

 

 

 

                           * 

    

 

Słownie: 

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

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

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

Uwaga !  

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

                      

 

 

 

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

                                                                                     Podpisano (imię, nazwisko i podpis)  
 

 

 


