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Sławno, dnia 16.05.2017r.
Znak sprawy: IB.2151. 26 .2017

Zapytanie ofertowe
na opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie pn.
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) ponieważ wartość zamówienia
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )
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Wójt Gminy Sławno
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej

na zadanie pn.
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sławno
Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 powiat opoczyński, woj. łódzkie
tel. 44 755 18 50 , fax 44 755 18 51
NIP 768 -17 - 35 – 627 REGON 590648178,
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel – Olszewice zgodnie
z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) wraz
z

uzyskaniem

decyzji

o

zezwoleniu

na

realizację

inwestycji

drogowej.

Decyzji winien być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Opis stanu istniejącego:
około 500 mb. – grunt rodzimy, jezdnia żwirowa
3. Wytyczne projektowe
1)
2)
3)
4)
5)

wykonanie koryta
warstwa odsączająca gr. łączna po zagęszczeniu 20 cm
podbudowa z tłucznia frakcja 0 - 63 mm – 10 cm
podbudowa z tłucznia frakcja 0 – 31,5 mm – 20 cm
nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m
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6) warstwa wiążąca gr. 6 cm
7) warstwa ścieralna gr. 4 cm
8) pobocza obustronne, utwardzone tłuczniem frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm
9) szerokości 1,5 m
10) przepusty pod zjazdami
11) zjazdy z drogi do granic pasa drogowego wykonane w nawierzchni asfaltowej
12) oznakowanie pionowe i poziome
13) rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi
gminnej
14) wykonanie podziałów geodezyjnych dla około 12 działek /trwała stabilizacja znaków
granicznych/
15) kategoria obciążenia ruchem KR 3
4. Nie wyklucza się występowania w pasie drogowym projektowanej drogi urządzeń
infrastruktury technicznej w postaci: kabla telefonicznego, sieci gazowej, sieci
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń energetycznych.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez wykonawcę ( projektanta):
1)

Projektu budowlano-wykonawczego sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm. ),
Zamawiający otrzyma od projektanta:
a) Wydruk w/w projektu – 6 egzemplarzy wersji oryginalnej,
b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD w formacie
plików PDF– 2 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie
Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Zamawiający otrzyma od projektanta:
a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.
3) Kosztorysu inwestorskiegodla opracowania
jw. sporządzonego w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )
Zamawiający otrzyma od projektanta:
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a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD zapisana
w formacie plików PDF i ATH – 2 egz.
4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań
jw. sporządzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004r.w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Zamawiający otrzyma od projektanta:
a) wydruk stwiorb – 1 egzemplarz,
b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) Uzyskanie map do celów projektowych, inwentaryzację i ocenę stanu technicznego
( infrastruktura techniczna) wraz z wypisami z rejestru gruntów.
2) Dokumentacja geotechniczna - badania konstrukcji nawierzchni i podłoża.
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym
wymaganych przepisami szczególnymi.
4) Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej –ZRID (między innymi decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodno- prawne i inne wymagane przepisami
prawa).
5) Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6) Opracowanie projektu organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót).
7) Pomiar natężenia ruchu oraz jego prognoza.
8) Mapy zawierające podziały działek zajętych pod projektowaną inwestycję.
9) Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót).
10) W przypadku konieczności przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
jeżeli będzie to niezbędne - opracowanie projektów branżowych (podwykonawczych).
7. W zakres zamówienia wchodzi ponadto:
1) modyfikacje zapisów w dokumentacji, kosztorysach, przedmiarach, zaktualizowanie
całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego oraz udzielanie odpowiedzi
dotyczących
dokumentacji projektowej na etapie
przygotowywania procedur
przetargowych;
2) dokonanie podziału działek.
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8. Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu
i na rzecz Gminy Sławno – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym
zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień
i pozwoleń, niezbędnych do opracowania w/w projektu.
9. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
10. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach
projektowania.
11. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące
załączniki:
wykaz opracowań,
2) pisemne oświadczenie Projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
3) pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja zostaje wydana w stanie
zupełnym (kompletnym dla celu, któremu ma służyć),
Załączniki ww. stanowią integralną część dokumentacji projektowej.
1)

12.Wykonawca (projektant) nie może używać w dokumentacji projektowej znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i projektant nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
13. Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę wymaga:
- dopuszczenia rozwiązań równoważnych,
- pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy
- opisu równoważności
złożonych wraz z dokumentacją projektową wg załącznika Nr 1 do umowy - pod rygorem
nieodebrania dokumentacji.
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14. Wykonawca może użyć w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania,
(przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument,
potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają
określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych
cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki:
1)

wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane
z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych,
dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

2)

wymagania

dotyczące

oznakowania

są

oparte

na

obiektywnie

możliwych

do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;
3)

warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej
procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym
podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni,
producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

4)

oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5)

wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który
wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie wg
wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy.
15. Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów
wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z
zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub
sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego
potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W
przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę
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oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne
jednostki oceniające zgodność.
16. Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących
sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)

przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym
wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a
zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2)

przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a)

Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b)

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących normy europejskie,

c)

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.
Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d)

wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego
decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e)

norm międzynarodowych,
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f)

specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe,
przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu
specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g)

innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

3)

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie
do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1,
w zakresie wybranych cech;

4)

przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami
dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

17. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą w treści projektu wyrazy „lub
równoważne”.
18. Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w ust. 12-17 powoduje odmowę
odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy.

19. Obowiązki projektanta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej:
1) Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu koncepcję – projektu i uzyskać jego akceptację;
2) Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań
architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji
kosztów eksploatacji;
3) Projektanta zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy
rozwiązań projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu;
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4) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania roboczego
z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia
przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się
pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony.
20. Projektant przedłoży zamawiającemu:
a) dokumentację projektową w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zapisanej
na płytach CD
b) mapy – ( w programie EWMAPA, scany, lub wersja elektroniczna )
c) część tekstowa, powinna być zapisana w edytorze tekstu MICROSOFT WORD
d) przedmiary robót i kosztorys inwestorski w programie NORMA Pro i EXCEL lub
MICROSOFT WORD
21. Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi
elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony
z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych.
3. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym
zakresie,
 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym
zakresie,
 Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym
zakresie,
2. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
3. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia.
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy –
do niniejszego zapytania ofertowego.
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4. RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ważnych ofert:
- najniższa cena - waga – 100 %
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Wg kryterium ceny:
Px = N : W x Z
Px - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto )
N - najniższa cena ( brutto ) z zaoferowanych
W - cena ( brutto ) z badanej oferty
Z - znaczenie czynnika (100 %)
Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę cena brutto.

2. Proponowana cena brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert
częściowych.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę – do dnia 10.12.2017r.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie
w siedzibie zamawiającego:

należy złożyć do dnia 25.05.2017 r. do

godz. 10.00

Urząd Gminy Sławno

10

GMINA SŁAWNO
26 – 332 Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. (44) 755-18-50; fax (44) 755-18-51
www.ugslawno.pl; e-mail:sekretariat@ugslawno.pl
_____________________________________________________________________________________________________

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
pokój Nr 13 - sekretariat
z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie pn.
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice
„Nie otwierać przed dniem 25.05.2017 r. do godz. 10.30”
Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub
opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy
i nie będzie podlegała ocenie.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi dnia 25.05.2017 r. o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sławno
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
sala konferencyjna
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
7. Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
8. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu
określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji
wykonawcy.
9. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
10. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy po wyznaczonym terminie składania ofert będą
odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:
Andrzej Mazur tel.
zamówienia

(44) 755 - 18 - 67 w godz. od

9.00

-

14.00 – przedmiot
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Danuta Urbańczyk tel. (44) 755 - 18 - 67 w godz. od 9.00 - 14.00- sprawy formalne

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia
zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najniższą ceną.
2. Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą – najniższą ceną,
Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku – w terminie 30 dni - po
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku za faktycznie wykonane
i protokólarnie odebrane opracowanie.
10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca zostaje związany ofertą ( ważność oferty) przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI:
1. Nie złożono żadnej oferty.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zatwierdził:

_______________________
Załącznikiem do niniejszego zapytania jest
- formularz ofertowy - zał Nr 1
- projekt umowy - zał. Nr 2
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