Trzebiechów, dnia 03.01.2018 r.

GG271.1.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30
maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie regulaminu udzielania
zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 ze zm.) o wartościach nie przekraczających
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Zamawiający: Gmina Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
NIP 927-14-53-830 REGON 970-770-741
Tel (068) 351 41 31 Fax (068) 351 41 22
L Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu
publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1073 z późn. zm.).
Szacunkowe ilości sporządzanych projektów decyzji:
1. decyzje o warunkach zabudowy (DWZ)
2. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (DLCP)
3. zmiany decyzji DWZ i DLCP

- 25 szt/rok,
- 10 szt/rok,
- 3 szt /rok.

Termin w jakim projekt decyzji powinien być wykonany: 5 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku.
II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2018 r.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia wymagane
zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. póz. 1073 z późn. zm.).
Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu
wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.
IV. Forma wynagrodzenia:
Forma wynagrodzenia zawarta została we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
V. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Ceną oferty jest kwota brutto wyliczona jako suma kwot wynikających z iloczynu
szacunkowej ilości projektów decyzji wg pkt I oraz ceny jednostkowej odnoszącej się do
danego typu decyzji wymieniona w Formularzu Oferty.
2. Cena ofertowa brutto jest szacunkowym kosztem realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. W cenie brutto należy uwzględnić stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do
zapytania i złożyć najpóźniej w dniu 15 stycznia 2018 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy
Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów w sekretariacie urzędu, bądź przesłać pocztą
na w/w adres z napisaną na kopercie nazwą zadania i adnotacją „nie otwierać przed 15 stycznia
2018 r.". Dla przesyłek pocztowych decyduje data wpływu przesyłki do Zamawiającego, oferty
doręczone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela: Małgorzata Stępień
Numer telefonu (068) 351 41 31, fax (068) 351 41 22
VII. Kryteria oceny ofert i zasady oceny oferty:
1. Kryterium wyboru oferty - cena 100% .
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegąjąca odrzuceniu, która uzyska największą
liczbę punktów. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie, dla danej części przedmiotu
zamówienia, w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali
wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C=(Cmin/CX)xlOO

gdzie
C = liczba punktów za kryterium „cena"
Cmin - cena najtańszej oferty
Cx = ceny oferty badanej

VIII. Sposób przygotowania oferty:
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Formularz oferty cenowej.
2. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie
uprawnienia posiada.
IX.

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Z ubiegania się o zamówienie wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
£ Up.
Załączniki do zapytania:
1.
Formularz oferty - załącznik nr l
2.
Wzór umowy - załącznik nr 2
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