
Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa Nr 0050.141.2012 

 

                                                                                                 

                                                                                                    Urząd Miejski w Żelechowie 

                                                                                                    ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów 

                                                                                                    tel: (25) 754 12 44, fax: 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 wykonania usługi: do dnia 14.09.2012 r. 

3. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania 

architektonicznego. 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Termin składania ofert: do dnia 14.05.2012 r.  

6.  Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Żelechowie, pok. Nr 13 (Sekretariat),  

w szczelnie zapakowanej kopercie z dopiskiem ,,Opracowanie dokumentacji 

projektowej, modernizacji budynku komunalnego wraz z rozbudową przy ul. 

Piłsudskiego 34 – „Dom pomocy społecznej””. 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacja 

budynku komunalnego wraz z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 34 – „Dom pomocy 

społecznej” w Żelechowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ dokonania 

zgłoszenia robót budowlanych. 

Projekt modernizacji budynku musi być koniecznie uzgodniony z Zamawiającym. 

Dom pomocy społecznej ma powstać w mieście Żelechów przy ul. Piłsudskiego 34. 

Miejsce – teren gdzie zlokalizowany jest budynek obejmuje obszar ok. 0, 68 ha 

powierzchni (działki o nr ewid. 1456). 

 

Na opracowanie przedmiotowej dokumentacji składa się:  

Opracowanie projektu dokumentacji budowlanej (obejmującego wszystkie branże - 

niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę)  – 5 egzemplarzy. 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót – 5 egzemplarzy. 

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 

egzemplarze.  

Inwentaryzacja budynku wraz z ocena stanu technicznego. 

Dokumentację należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku 

elektronicznym w formacie PDF.  

Dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa 

budowlanego i przepisami wykonawczymi oraz posiadać komplet wymaganych uzgodnień 

i opinii.  

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć mapę do celów projektowych. Przed złożeniem 

oferty proponuje się wizję w terenie.  
 

WAŻNE: Ofertę należy złożyć w formie tabeli (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania 

ofertowego).       
                                        
 

 

 

http://www.cpv.com.pl/grupa,71220000-6%20.html
http://www.cpv.com.pl/grupa,71220000-6%20.html


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Żelechów dn………………. 

………………………     
    (Dane wykonawcy, pieczątka) 

        
 
                                                               Urząd Miejski w Żelechowie 

       ul. Piłsudskiego 47 

       08 – 430 Żelechów 

 

 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie „dokumentacji 

projektowej, modernizacji budynku komunalnego wraz z rozbudową przy ul. Piłsudskiego 34 

– „Dom pomocy społecznej””: 

 Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………… 

 

Reprezentując firmę (nazwa firmy).............…………………………………………………… 

 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że: 

1. Oferujemy wykonanie zadania w okresie od dnia podpisania umowy do 14.09.2012 r., 

po następującej cenie brutto: 

 

Przedmiot zamówienia 
Zadania  

   Cena  
netto  

Cena  
brutto  

Opracowanie dokumentacji 

projektowej, modernizacji 

budynku komunalnego wraz z 

rozbudową  przy  

ul. Piłsudskiego 34 – „Dom 

pomocy społecznej”. 

 * 
 
 

 

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

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji i art.5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz..211 z późn. zm.). 

3. Akceptujemy termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 

14.09.2012 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia oraz że podpiszemy umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
 

 

 

 

 

Miejsce i data .....................................           

                                                                            ........................................................................ 
                                                                                                       Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 
 

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym 

pełnomocnictwie).  


