
ZP. 7010.27.2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
poniżej 14 000 euro 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej d la 

zadania: „Renowacja grobu Powsta ńców Wielkopolskich na 

cmentarzu parafialnym w Strzelcach Wielkich  

1. Zamawiający: 

Gmina Piaski – reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski 
ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski 
Telefon: 0-65/57-19-030 
 Fax: 0-65/57-19-049 
 NIP: 696-17-50-389 
 REGON: 411050563 
 www.bip.piaski-wlkp.pl 
 email: w.furmaniak@piaski-wlkp.pl 
 Godziny urzędowania: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 715-1515 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Renowacja grobu 

Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Wielkich” 

W zakres prac wchodzi: 

a) program prac konserwatorskich 

b) kosztorys inwestorski ( sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.) 

c) przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego zapewnienia wszelkich 
potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i dokumentów, uzgodnień oraz 
poniesienia kosztów z tym związanych. 

d) opis stanu istniejącego – wg karty ewidencyjnej miejsca pamięci narodowej – w załączeniu 

 
3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Oferta powinna zawierać cenę brutto za opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i 
składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. 
podatek VAT, opusty, rabaty. 
 



4. Termin wykonania zamówienia: 

- Dokumentację należy wykonać do 15.07.2013r. 
 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
• Cena: 100 %  

 Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił   
ofertę  najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 
 
C   = cena ofertowa najniższa    x 100 pkt. 

             cena badanej oferty 

 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie 
Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski (sekretariat) w terminie do dnia 17 
czerwca do godz. 1100 

z dopiskiem: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Renowacja 

grobu Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Strzelcach Wielkich” 

 
Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 

będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi 
być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 
dla formy organizacji firmy oferenta. 
 

Do oferty należy dołączyć: 

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, wypis z CEIDG) 
     wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
b) dokument potwierdzający kwalifikacje – dyplom konserwatora dzieł sztuki w 

zakresie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego  
 

8. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Witold Furmaniak, tel. 65-57-19-030 wew. 28, 663-999-149 

w.furmaniak@piaski-wlkp.pl 



 
 
 
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, 
jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania lub wystąpią istotne zmiany 
okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym.  
 
Załączniki: 
1/ formularz ofertowy 
2/ karta ewidencyjna miejsca pamięci narodowej  
 

Piaski, dnia 05.06.2013 r.  

Sporządził:           

                                                     Zatwierdził:   

                                                                                                     

                                                                                            Wójt Gminy Piaski 

                                                                                                Zenon Norman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

 
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

 (Wykonawca)     
       Gmina Piaski 
       Ul. 6-go Stycznia 1 
       63-820 Piaski 

 
Oferta 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania: „Renowacja grobu Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu 

parafialnym w Strzelcach Wielkich”, składamy naszą ofertę: 

1. Cena oferty: 

Wartość brutto:  ……………………………………………….. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..), 

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia 15.07.2013r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy wszystkie 

wymagania. 

4. Wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2013 r.              ................................................... 
Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka / 

pieczątki 
 

 

 
 


