GN.680.203.2014.XVII

Sławno, dnia 3 września 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
do składania ofert na wykonanie opinii hydrologiczno-hydrograficznej
Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 984 ze zm. oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) na usługę „Wykonanie opinii
hydrologiczno-hydrograficznej biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków
wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy wody Jeziora Złakowo, stanowiącego
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 63/3, położoną
w obrębie ewidencyjnym Królewice [0011], jednostce ewidencyjnej Postomino [321305_2]
stanowią użytek gruntowy pod wodą stojącą – Ws, czy użytek gruntowy pod wodą
powierzchniową płynącą - Wp”.
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 65, fax. 059 810 49 12
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporzadzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii,

hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne
uprawnienia, w celu określenia czy wody Jeziora Złakowo, oznaczonego jako działka nr
63/3, położona w obrębie ewidencyjnym Królewice [0011], jednostce ewidencyjnej
Postomino [321305_2] stanowią użytek gruntowy pod wodą stojącą – Ws, czy użytek
gruntowy pod wodą powierzchniową płynącą – Wp.
2. Termin wykonania zleconych prac: 30 dni od daty podpisania umowy.
III. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załaczyć do oferty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru
formularza ofertowego – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
1. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane w pkt III zaproszenia
do składania ofert.
2.

W przypadku gdy Wykonawca dołączy jako załącznik kopię dokumetu, kopia ta
powinna

być

poświadczona

za

zgodność

z

oryginałem

przez

Wykonawcę

lub upełnomocnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez
wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania
oferty winno być dołączone do oferty.
4. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
6. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.
8. Ralizacja usługi odbędzie się na podstawie zlecenia Zamawiającego.
9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 2 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie opinii

hydrologiczno-hydrograficznej – Jezioro Złakowo” w Biurze Obsługi Interesanta
Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno, w terminie
do dnia 17 września 2014 r. do godz. 15.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawuający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w przypadku jeśli
oferowana cena przekroczy wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego
na realizację zamówienia.
5. Do prowadzonego postępwania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie,
skarga.
VII. Załączniki:
1.

Formularz ofertowy – załacznik nr 1

2. Oświadczenie – załacznik nr 2
3. Oświadczenie o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalnosci gospodarczej
- załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do zaproszenia
do składania ofert

...................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i sdres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
II. Nazwa i adres Wykonawcy:
-

niżej podpisani, reprezentujący:

…...................................................................................................................................
NIP …............................................................................................................................
Regon …........................................................................................................................
Nr telefonu/fax …...........................................................................................................
III. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie opinii hydrologiczno - hydrograficznej biegłego w zakresie hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych w melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy woda
Jeziora Złakowo, stanowiąca nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 63/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Królewice [0011], jednostce
ewidencyjnej Postomino [321305_2] stanowiąca użytek gruntowy pod wodą stojącą – Ws,
czy użytek gruntowy pod woda powierzchniową płynąca – Wp.
IV. W nawiązaniu do treści zaproszenia do składania ofert oferuję wykonanie niniejszego
przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy za kwotę:
brutto:……………… zł (słownie złotych:.................................................................................)

….........................................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

Załącznik nr 2 do zaproszenia
do składania ofert

...................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Wykonanie opinii hydrologiczno - hydrograficznej biegłego w zakresie hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych w melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy woda
Jeziora Złakowo, stanowiąca nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 63/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Królewice [0011], jednostce
ewidencyjnej Postomino [321305_2] stanowiąca użytek gruntowy pod wodą stojącą – Ws,
czy użytek gruntowy pod woda powierzchniową płynąca – Wp, oświadczam, że w stosunku
do mnie nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości.

….........................................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/

Załącznik nr 3 do zaproszenia
do składania ofert

………………………………………………...
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
………………………………………….
(miejscowość, dzień, rok)

Oświadczenie
o prowadzeniu/ nieprowadzeniu działalności gospodarczej
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Wykonanie opinii hydrologiczno - hydrograficznej biegłego w zakresie hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych w melioracji wodnej, dotyczącej ustalenia czy woda
Jeziora Złakowo, stanowiąca nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 63/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Królewice [0011], jednostce
ewidencyjnej Postomino [321305_2] stanowiąca użytek gruntowy pod wodą stojącą – Ws,
czy użytek gruntowy pod woda powierzchniową płynąca – Wp, oświadczam, że prowadzę/
nie prowadzę* działalności gospodarczej

w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zmianami).

………………………………………………………………….
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy )

*właściwe podkreślić

