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Zapytanie ofertowe

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

,rBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 l) w Szewcach, uL Nowall.

I. ZAMA\ilIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,ul.Łączna lc, 55-100 Trzebnica.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO\MENIA
Przedmiotem zamówieniajest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

,§udowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369I) w Szewcach, ul. Nowalr.

Przedmiot zamówienia obejmuj e :

opracowanie uproszczonego plojektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym,

rysunkami Projektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem

podłużnym i profilami popTzecznymi, przekrojem poprzęcmlymw liniach rozgraniczĄących

pasa drogowego) - w ilości 5 egz.,

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RÓbót, zgodnie zapisami

odpowiedniego rozpo rządzenia tj. RozporządzeniaMinistra Infrasńktu ry z dnia 2 wtześnia

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

techniczrrej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (tj. Dz. U. z2013 t.,poz,II29) - w ilości 3 egz.,

opracowanie przedmiaru robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozpotządzenia tj. ww

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - w ilości 3 egz.,

opracowanie kosźorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rczporządzeńatj.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw spotządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosźów prac

projektowych oraz planowanych kosźów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z2004 r. Nr 130, poz. 1389 \późn. zm.) - w ilości ż egz.,

,,



- opracowanie kosźorysu ofertowego -2 egz.

Cała ww. dokumentacja winna byó również dostarczonado Zamawiającego w wersji elektronicznej

naCD/DVD-Iegz.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosźach oferowanej ceny wchodzą równiez

odpowiednie uzgodnienia oraz decyĄe i opinie niezbędne do uzyskania braku sPrzeciwu do

zgłoszeniabudowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających Poanrolenia na

budowę z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z tYm brakiem

sprzeciwu. po podpisaniu umowy, Zanawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upowaznienia.

Celem opracowani a lptoszczonej dokumentacj i j est umożliwieni e rcńizacji zadańa budowY

chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1369 D, ul. Nowa w Szewcach W ramach

programu: ,,Polepszeniebezpieczeństwa poptzęzbudowę chodników prry drogach powiatowych w

partnerstwie 50i50 z gminami Powiatu Trzebnickiego".

Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój kosź i uwzględni

to w cęnie ofeĘ.

prace projeklowe obejmują ru, Uroro- częścidrogi powiatowej nr 1369 D w miejscowoŚci

Szewce o długości ok 100 mb. początek planowanego do budowy chodnika znajduje się na wYsokoŚci

działkitv I5713 gdzie jest już istniejący chodnik.

Koniec planowanego do budowy chodnika znajduje się za Ąazdem indYwidualnYm na wYsokoŚci

dzińkinr 156/8.

Droga powiatowa nr 1369 D posiada klasę L.

zalłesrzeczow:.

- długość chodnika planowanego do budowy to ok. 100 mb.

Projektem naleĘ objąć w szczególności:

częśó dzińki nr 435 dr, AM _1, obręb Szewce, Gmina Wisznia Mńa.

Nalezy zaproj ektować w szczególności:

a) chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 2 m, w celu zapewnienia zgodnoŚci z

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dńa 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczrre i ich

usytuowanie (tj. Dz.|J.20t6 poz. t24 z późn.rrrt.), bez poqzerzenia pasa drogowego i



wydzielani a dzińęk, położony po prawej stronie j ezdni,

b) płynne połączenie z istniejącym chodnikiem,

c) zarurowanie istniejącego rowu ptzydtożmego zlokalizowanego wzdłtrż planowanej trasy

chodnika oraz odpowiednie odwodnienie jezdni, chodnika iĄazdów indywidualnych,

d) zjazdy indywidualne wykonana zmasy bitumiczrrej,

e) po przeciwnej stronie projektowanego chodnika konserwację rowu,

0 po przeciwnej stronie chodnika pobocze zkusrywałamanego.

Płatnośó za wykonanie przedmiotu zamówienia w tęrminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo

. wystawionych faktur.

Płatność w częściach:

75 oń po wykonaniu opracowń - dokumentacji,

25 % po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji

architektoniczno -budowlanej .

Faktury możra wystawió odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przęz

Zamańającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowan/po uzyskaniu braku sprzeciwu

do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.

u'wAGA!! każdv oferent przed złożeniem ofeńv ma obowiazek na własna odpowiedzialność

dokonaó oqledzin terenu obieteqo pracami proiektowvmiw celu przvqotowania swoiei ofeńv.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania opracowń oraz uzyskania braku ,p."..i*., do zgłoszenia z

odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej do 07.08.2020 r.

IV. OPIS §POSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyó Ofertę na formularzu zńączonym do niniejszego zapfiaria.

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawięrac adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- być podpisana czytelnie przęzwykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

ilii:oferta v,r':az załącarikami powinna być przesłana za pośrednictwem: pocżty elektronicznej

na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl, pocńy, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres



Załząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,ul.Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

Źł;i|OferW natezv złofue ao d

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

1. Aktualny odpis z właściwęgo rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej.

2. Uprawnienia budowlane związane z projektowaniem drógorazaktualna polisa ubezpieczęnia

(ub ezpie czeni e P o 1 ski ej lzby Inzynierów B udowni ctwa).

VII. OCENA OFERT

1. ZamawiĄący dokona oceny wżnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena:100oń.

2. Ocena ofert zostanie dokonana ńerwłocmie po ńożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór

najkorzystniejszej ofeĘ zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń

Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

3. OfeĘ ńożonę po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent możeptzedupływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją ofertę.

5. Zapytańe ofertowe zamięszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w

Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty ZarnańĄący zawiadomi Oferentów za pośrednictwem

pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznię.

Oferent, którego oferta zostanie wybranajako najkorzystniejszaotrzymaumowę na opracowanie

dokumentacj i proj ektowej .

IX. DODATKOWE INT,ORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jęwiatzpod nr telefonu it Sgl 06l7 oraz adresęm

email : dro gi @powiat.trzebnica.pl.

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofeĄ,

2. Fragment mapy zprzebiegiem drogi objętej zapytartiem.
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Zaruąd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
u!. Łączna lc , 55 _100 Tzebnica

Nawiązując do zapytania ofeńowego z dnia 27.05.2O2O r. dotyczącego opracowania dokumentacJi
Projektowej dla zadania pn. ,rBudowa chodnika przy drodze powiatowoj nr 1369 D

Szewcach, uL Nowarr.

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

Numer telefonu /faxu:

Numer konta bankowego :

Oferujemy wykonanie prac projektowych

zamówieniem za następują cenę brutto...

t (wraz z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji) objętych

........,...zł

(słownie:

.)
netto ...

w tym za nadzór autorski:

Podatek VAT .,. ... %

(słownie:

)

Podatek VAT .,. ... %.

Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym pzedmiotem zlecenia.
Zobowiązujemy się do wykonania z|ecenia (dokumentacja, brak sprzeciwu do zgłoszenia) w terminie
do 07.08.2020 r.

DYsPonujemY odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobamizdolnymi do wykonania zlecenia.
JesteŚmY w odpowiedniej sytuacjiekonomicznej ifinansowej do wykonania zlecenia.

Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zlecenia ze strony
Oferenta

netto

1

2

ó,

4.

5.

............,.....dnia L ...........,...... .2020 r.

Oferenta) (podpis upowaznioąego pzedstawiciela)
'i

(podpis
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