Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 -170 Rejowiec Fabryczny
Nr sprawy Rpi 5541.L.2.2011
4.10.2011 r
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
( do 14 000 Euro – poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8 )
W oparciu o przepisy art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień
Publicznych tekst jednolity Dz.U.Nr 113 poz.759 z 2010 r oraz na podstawie Zarządzenia
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny Nr 49/2007 z dnia 30.10.2007 r Gmina Rejowiec
Fabryczny zaprasza do składania ofert na „Wykonanie projektów architektonicznych
zagospodarowania centrum miejscowości Liszno” w gminie Rejowiec Fabryczny .
Przedmiotem zamówienia są następujące dokumenty :
- projekty architektoniczne
- kosztorysy inwestorskie
- kosztorysy ofertowe
- specyfikacja techniczna wykonania robót
- wersja elektroniczna powyższych dokumentów
Sporządzone dokumenty powinny odpowiadać wymaganiom w celu uzyskania
pozwolenia na budowę .
Dokumentację należy wykonać zgodnie z posiadaną przez gminę koncepcją
zagospodarowania centrum miejscowości Liszno dla etapów :
B. Zagospodarowanie terenu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Szkołą (II etap)
C. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Lisznie (III etap)
D. Chodniki , parkingi wzdłuż drogi głównej (IV etap)
Dodatkowe materiały do sporządzenia oferty znajdują się w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny
pokój numer 8 lub na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi
dodatkowych informacji udziela Pan Wincenty Koper , Dorota Dawidiuk
tel. 82 5664-211 wew.40 .
Wymagany termin realizacji – 4 miesiące od podpisania umowy
Kryteria oceny ofert - cena 100%
Ofertę należy złożyć do dnia 18.10.2011 r do godz. 12,00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 ,
22 – 170 Rejowiec Fabryczny – Sekretariat.
Otwarcie nastąpi dnia 18.10.2011 r godz.12,15 w siedzibie zamawiającego
pokój numer 8 .
✗ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
✗ Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
✗ Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
✗ Okres związania ofertą 30 dni.
Zamawiający wymaga , aby wykonawca :
b) spełniał warunki art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy PZP
c) nie podlegał wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
Do oferty należy dołączyć :
 formularz ofertowy Załącznik Nr 1

 oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy PZP
Załącznik Nr 2
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
PZP Załącznik Nr 3

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPE Ł NIENIU WARUNKÓW UDZIA Ł U
OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 PKT 1 – 4 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIE Ń
PUBLICZNYCH
Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie
projektów architektonicznych zagospodarowania centrum miejscowości Liszno
oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759):
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

.............................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

* Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyżej dokument podpisują
wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONI Ż EJ 14 000 EURO
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Numer telefonu: 0 (**) ......................................
Numer faksu: 0 (**) ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny
Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia Wykonanie projektów architektonicznych
zagospodarowania centrum miejscowości Liszno
Cena ofertowa netto .........................................................zł/tona
(Słownie:........................................................................................................................)
Stawka pod. VAT..............................................................zł
Cena ofertowa brutto ........................................................zł/tona
(Słownie:........................................................................................................................)
Oświadczam, że :
1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie
3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Termin płatności:.......... dni......................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………….. Fax …………………………………………..
Zakres:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości :

…………………………………, w formie: …………………………………………………..
Na potwierdzenie spełnienia wymaga ń do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………....
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

............................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH
Oświadczenie*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu poniżej 14 000 euro na ,,Wykonanie projektów
architektonicznych zagospodarowania centrum miejscowości Liszno” oświadczam/my, że
zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2010 r Nr 113 poz.759) nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia .

…................................, dnia _ _ . _ _ . 2011 r.

….......................................
Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń
oraz pieczątka/pieczątki

