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ROŚ-DIT.7011.29.2021 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 
130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert  na poniżej opisany przedmiot 
zamówienia. 
 

I Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48  
62-704 Kawęczyn 
 

II Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 

gminnej publicznej w miejscowości Będziechów dz. nr 143/2 wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz pozwoleniami.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej remont drogi gminnej asfaltowej w 

miejscowości Będziechów, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/2 o 

długości ok. 850 m. Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i normatywami. Termin realizacji zamówienia tj. 11.03.2022 r. 

obejmuje czas opracowania dokumentacji oraz zgłoszenia projektu do Starostwa oraz 

otrzymania potwierdzenia, że projekt nie wymaga uzupełnień.  

Warunki płatności:  

Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować 

wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz przewidziane prawem opłaty i 

podatki. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa 

powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz zalecanej wizji lokalnej.  Wynagrodzenie płatne po pozytywnym 

rozpatrzeniu zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Turku. 

 

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków . 
1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z lokalnymi warunkami 
przebiegu wymienionych dróg.  
2. Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy, przestoje, kolejność robót itp. 
do wymagań Zamawiającego.  
3. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej,  



  

4. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń 

IV Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zamawiający postawił 
takie warunki). 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1  
2. Oświadczenie– Załącznik nr 2  
3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia– Załącznik nr 3 
4. Klauzula RODO. 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę oświadczeń punktową lub procentową oraz sposób obliczenia punktacji za 

spełnienie poszczególnych kryteriów. 
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną lub przedstawiająca 
najkorzystniejszy bilans ceny. 
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.  
3. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
4. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru:  
 
                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 
    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 
100 % 
                                      ceny oferty ocenianej brutto 

Opis sposobu obliczania ceny: 

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia na 
załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym.  
2. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie 
na załączonym formularzu ofertowym. 
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.  
4. Cena oferty jest stała przez cały okres realizacji.  

VI Istotne postanowienia umowy lub wzór umowy 
Zleceniodawca może bez podania uzasadnienia zrezygnować z przedmiotu zamówienia z 
wcześniejszym poinformowaniem Zleceniobiorcy, gdy prace projektowe nie zostały 
wszczęte lub za porozumieniem stron, gdy prace projektowe zostały podjęte, 
zobowiązując zleceniodawcę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną do danego 
momentu pracę.  

VII Termin realizacji zamówienia. 
11.03.2022 roku 

VIII Sposób, miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć 
osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie  
z następującym opisem: Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
remontu drogi gminnej w miejscowości Będziechów.  
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 17.12.2021r. do 



  

godz. 12:00 

IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub drogą pisemną. Osoby 
upoważnione do kontaktów z Wykonawcami jest Karolina Gil tel. (63) 288 59 32, pokój 
nr 22. 
 
 
 
 
Załączniki:  

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1   

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  

4. Klauzula RODO. 
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