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Zapytanie ofertowe

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

,rBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D w Szewcach, ul. Nowa".

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

il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

,rBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D w Szewcach, uL Nowar|.

Przedmiot zamówienia obejmuj e:

opracowanie uproszczonego p_rojektu budowlano-wykonawc zego (z opisem technicznym,

rysuŃami Projektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem

podłużnym i profilami poptzecłnymi, przekrojem poprzecznymw liniach rozgraniczających

pasa drogowego) - w ilości 5 egz.,

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zaPisami

odpowiedniego rozpor ządzeńa tj. Rozporz ądzenia Ministra Infrastiuktury z dńa 2 wrzęŚnia

żO04 t. w sprawie szczegółowego za}resu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu fuŃcjonalno-

uzytkowego (tj. Dz. |J. zż0I3 t.,poz, II29) - w ilości 3 egz.,

opracowanie przedmiaru robót, zgodnie zapisami odpowiednięgo rozporządzenia tj. ww.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury - w ilości 3 egz.,

opracowanie kosźorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzeniatj.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 t. w sprawie okreŚlenia metod i

podstaw sporządzania kosźorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosźów Prac

projektowy ch oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreŚlorrych w programie

fuŃcjonalno _ użytkowym (Dz. lJ. z2004 r. Nr 130, poz. 1389 ?późn. zrl.) - w iloŚci 2 egz.,



- opracowanie kosztorysu ofertowego - ż egz.

Caławw. dokumentacjawinnabyó równieżdostarczonado ZamawiĄącego wwersji elektronicznej
naCD/DVD-legz.

W zakres przedmiotu zamówienia i w kosztach oferowanej ceny wchodzą równiez

odpowiednie uzgodnięnia oraz decyzje i opinie niezbędne do uzyskania braku sprzeciwu do

zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających ponvolenia na

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

sprzeciwu. Po podpisaniu umowy, ZamawiĄący lvyda Wykonawcy odpowiednie upowaznienia.

Celem opracowani a uproszczonej dokumentacj i j est umożliwieni e realizacji zadania budowy

chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr t369 D, ul. Nowa w Szewcach w ramach

programu: ,,Polepszeniebezpieczeństwa poptzez budowę chodników przy drogach powiatowych w

partnerstwie 50/50 z gminami Powiatu Trzebnickiego".

Mapy dla cęlów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawcana swój kosż i uwzględni

to w cęnie ofeĘ.

Prace projeklowe obejmująpas drogowy częścidrogi powiatowej nr 1369 D w miejscowości

Szewce o długości ok 100 mb. Początek planowanego do budowy chodnikaznajduje się nawysokości

dzińI<tnr 15713 gdzie jest juz istniejący chodnik.

Koniec planowanego do budowy chodnika znaj&4e się za zjazdem indywidualnym na wysokości

dzińkinr 156/8.

Droga powiatowa nt 1369 D posiada klasę L.

ZaJ<resrzęczoryi

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

Projektem naleĘ objąć w szczegóIności:

częśó działki nr 435 dą AM -1, obręb Szewce, Gmina Wisznia Mała.

Nalezy zaproj ektować w szczęgólności:

a) chodnik z brukowej kostki betonowej o szerokości 2

rozpotządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

sprawie warunków technicznych, jakim powinny

usytuowanie (tj. Dz.U.20I6 poz. I24 z p6źn.arl.),

ffi, w celu zapewnienia zgodności z

Morskiej z dnia 2 marca 1999 t. w

odpowiadaó drogi publiczne i ich

bez poęzerzęńa pasa drogowego i

w



wydzielaniadziałęk, połozony po prawej stronie jezdni,

b) płynne połączenie z istniejącym chodnikiem,

c) zarurowanie istniejącego rowu ptzydrożmego zlokalizowanego wzdłuż planowanej trasy

chodnika oraz odpowiednie odwodnienie jezdni, chodnika iĄazdów indywidualnych,

d) ąazdy indywidualne wykonane zmasy bitumicznej,

e) po przeciwnej stronie projektowanego chodnika konserwację rowu,

0 po przeciwnej stronie chodnika pobocze z kruszywa łamanego.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrrymaniaprawidłowo

wystawionych faktur.

Płatnośó w częściach:

75 ońpo wykonaniu opracowń - dokumentacji,

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

architektoniczno-budowlanej .

Faktury można wystawió odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu pruez

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

do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

l,. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert gzęściowvch.

2. Zamawiający nię dopuszcza możliwośgi powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom,

uwAGA!! każdv oferent przed zł,ożeniem ofertv ma obowiazek na własna odpowiedzialność

dokonaó oq|edzin terenu obieteqo pracami proiektowvmivY celu przvqotowania swoiei ofeTtv.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Tęrmin wykonania opracowań otaz uzyskania braku sprŹeciwu do zgłoszeńa z

odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej do 17.08.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularanzńączonym do niniejszego zapytania.

Ofertapowinna:

- posiadaó datę sporządzenia,

- zawięraó adres lub siedzibę oferenta, nulner telefonu,

- byó podpisana czytelnie ptzez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

§Orerta wraz zńącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem: ,|o"rĘ elektronicznej

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



Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,uI.Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

ffiOrerfi nate.zv złołe ao a

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

1. Aktrralny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczęnie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej .

2. Uprawnienia budowlane związane z projektowaniem drógorazaktualna polisa ubezpieczęnia

(ń ezpie czeni e P o 1 ski ej lzby I nĘnierów B udowni ctwa).

vII. OCENA OF,ERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium

Cena:1000ń.

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

najkorzystniejszej ofeĘ zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń

Zarządl Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

3. Oferty ńożone po terminie nie będą rozpaĘwane.

4. Oferent możeprzed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją ofertę,

5. Zapytanie ofertowę zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządv Dróg Powiatowych w

Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamańający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem

pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszaottzymaumowę na opracowanie

dokumentacj i proj ektowej .

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jęwiarzpod nr telefonu lt ZV 06 I7 oraz adresem

email : dro gi@powiat.trzebnica.pl.

X.ZN,ĄCZNIKI:
1. Formularz ofeĘ.

ż. Fragment mapy zprzebiegiem drogi objętej zapytaniem.

4



1

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna lc , 55 -100 Tzebnica

Nawiązując do zapytania ofeńowego z dnia 05.06.2020 r. dotyczącego opracowania dokumentacji
projelłitowej dla zadanla pn. rrBudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1369 D

w §zewcach, uL Nowa".

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

Numer telefonu /faxu: ..,

Numer konta bankowego :

Oferujemy wykonanie prac projektowych (wrazz uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień idecyzji) objętych

zamówieniem za następują cenę brutto...,.........,..,.,,.........,..,.zł

(słownie:

.,..,.,,..,,..)

w tvm za nadzór autorski: brutto ....,..........zł

(słownie:

....,..,..)

netio PodatekVAT,.,.,:%.

1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zlecenia.

2, Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia (dokumentacja, brak spzeciwu do zgłoszenia) w terminie

do 17.08.2020 r.

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

4. Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej ifinansowej do wykonania zlecenia.

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

Oferenta...

prawdziwośó powvzszvch danych potwierdzam(y) własnorącznym podpisgm świadom(-i)
odpowiedzialności karnei z ań.297kk oraz 305 kk.

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

(podpis upowaznionego przedstawiciela)(podpis Oferenta)
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