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WYMAGANIA WYJŚCIOWE 

      Będące podstawą do przygotowania oferty 

 

 

 

Zamawiający:   Gmina Wierzbica   

   ul. Kościuszki 73 

26-680 Wierzbica 

        tel. 0 48 618 36 11, faks 0 48 618 36 10 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: Sporządzenie projektu technicznego na zadanie pn.:  

 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 

ok. 9+220 (skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok. 9+790 w miejscowości  Dąbrówka 

Warszawska, gmina Wierzbica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie poniżej kwoty 30 000 euro 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie 

3. Wzór umowy 

 



II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego branży drogowej w zakresie 

budowy chodnika. 

Zamówienie obejmuje: 

 Wykonanie kompletnego projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska w Gminie Wierzbica. 

Zamawiający zapewni mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania powyższych 

zadań. 

W zakresie zadania  należy zaprojektować chodnik zgodnie z §109 rozporządzenia Ministra 

Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .  

Oprócz projektów budowlanych należy opracować projekty stałej organizacji ruchu oraz 

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach dróg wojewódzkich. 

Zakres opracowania powinien zawierać: 

- Projekt wykonawczy – po 5 egz. dla każdej z występujących branż, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne dla każdej z występujących branż, 

- Przedmiar robót, 

- Kosztorys inwestorski 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli będzie konieczna, 

- inne niezbędne dokumenty, opinie, uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia 

   na budowę lub zgłoszenia robót. 

- wersja elektroniczna dokumentacji 

III. TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji umowy: 

- 90 dni od dnia podpisania  umowy, 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 

• przy      wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - 

cena      brutto 100% 

V. WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY 

ZAŁĄCZYC DO OFERTY: 

Do oferty wykonawca musi dołączyć wykaz wykonanych projektów chodników – zamawiający 

wymaga opracowania co najmniej dwóch projektów chodnika oraz ścieżki rowerowej (o 

długości powyżej 1 km każdy) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie oraz dokument potwierdzający posiadanie 

odpowiednich uprawnień do wykonywania projektów w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. 

 



VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

-  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie ofert. 

- cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena oferty 

ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. 

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty  tj. zał. nr 1, 2 i 3 należy składać drogą elektroniczną na adres 

przetargi@wierzbica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca  2022r. do 

godz. 1000. 

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 

3. Możliwość  przedłużenia  terminu  składania  ofert  dopuszcza  się  jedynie   

w sytuacjach gdy w wyniku wprowadzonych przez Zamawiającego modyfikacji  

potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 sierpnia  2021r. do godz. 1015. 

5. Oferta (na załączniku ofertowym nr 1) musi być umieszczona w kopercie oznaczonej 

odpowiednio: 

OFERTA NA : Sporządzenie projektu technicznego na zadanie pn.:  

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 9+220 

(skrzyżowanie z DP nr 3560W) do km ok. 9+790 w miejscowości  Dąbrówka Warszawska, gmina 

Wierzbica”. 

Termin składania ofert liczony jest jako wpływ oferty do siedziby Zamawiającego. 

VIII. Do oferty należy załączyć: 

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru. 

b/ oświadczenie 

Wskazany w punkcie a/ dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Zamawiający może zażądać 

przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.   Jeżeli   w   

określonym    terminie   Oferent   nie   złoży   oświadczeń   i dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży 

dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. Zamawiający może także w wyznaczonym przez  siebie  terminie,  wezwać  

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń   i dokumentów. 

c/ oświadczenie RODO 

 

 

mailto:przetargi@wierzbica.pl


Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania 

przyczyny. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty 

w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez 

zamawiającego. 

IX. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Roman Ankurowski, tel. 48 6183629, 

przetargi@wierzbica.pl 

X. Termin związania ofertą. 

 

Oferenci składający oferty będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

        

Z up. Wójta Gminy Wierzbica 

/-/ Roman Ankurowski 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

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

   (pieczęć wykonawcy) 

O F E R T A 

  

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy.................................................................................................................. 

Numer telefonu……………………………………………… 

Adres e- mail......................................................................... 

  

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Gmina Wierzbica 

ul. Kościuszki 73 

26-680 Wierzbica 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2021 r. składam ofertę na: 

sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania: 

„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze 

wojewódzkiej 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska” 

: 

Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

  

………………………   zł 

  

…………………………   zł 

  

…………………………..   zł 

 Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i wynagrodzenie brutto nie ulegnie zmianie. 

1. Zobowiązuje się w przypadku przyznania mi zamówienia do jego realizacji w ramach 

ceny ofertowej i podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Akceptuje warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni 

od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 



3. Oświadczam, że ofertowany przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie 

z zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy techniczno-budowalnej, wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego, normami państwowymi i branżowymi oraz 

przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w zakresie wykonywania 

opracowań projektowych, 

4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia. 

5. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w zakresie 

posiadania uprawnień do wykonania prac lub czynności, posiadania niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami terenowymi obejmującymi zakres 

zamówienia. 

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

9. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

  

……………………………… dnia………………… 

  

 

…………………………………………………….. 

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do składania oferty 

pieczęć wykonawcy 

  

  

 

 

SP.041.10.2021                                                          Wierzbica 28.07.2021r. 

 

                                     



Załącznik nr 3 

 

   

 

Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub 14 RODO 

 

Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am               

w celu ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………    …………………………………….. 

 

Data, miejscowość                                                        pieczątka i podpis wykonawcy 

 

  


