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Zapytanie Ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie 

ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków 

NIP: 753-000-11-17, REGON: 530571258 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami (długość sieci ok. 450 m), oraz sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami (długość sieci ok. 550 m) w rejonie ulic Kościuszki i Górnicza w Paczkowie dla 

nowoprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące normy, zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci sanitarne i wodociągowe i ich 

usytuowanie, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi 

przepisami m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. 

Nr 202, poz.2072 z późn.zm oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389. 

Dokumentacja ma być wykonana przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. 

Efektem ma być uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę.  

4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci: 

Warunki techniczne podłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

http://www.zwikpaczkow.pl/


wodociągowej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przebiegającej w 

tym rejonie.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

wymagania: 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną 

osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 

2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

pełnionej funkcji. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do 

oferty 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 lipca 2015 rok. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie ul. Miraszewskiego 3, 48-

370 Paczków do dnia 4 marca 2015 roku do godziny 10.00. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 4 marca 2015 roku , a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w siedzibie ZWiK Paczków 

oraz na stronie internetowej pod adresem www.zwikpaczkow.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. zwikpaczkow.pl 

VI. OCENA OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- cena - 100%  



2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych 

z wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji nie 

może zostać mieniony przedmiot zamówienia, jak i nie może zostać ustalona cena wyższa 

niż wskazana w ofercie. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.zwikpaczkow.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Marek Kieliszek  pod numerem telefonu 77 431 78 87 oraz 

adresem email: marek.kieliszek@zwikpaczkow.pl 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

- wzór Formularza Oferty 

- załącznik graficzny z zaznaczonym (kolorem zielonym) obszarem obejmującym zapytanie 

ofertowe. 

 

 

Dyrektor zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Paczkowie  

Marek Kieliszek  

 


