
GlVll1~A WILGA
08-470 Wilga, ul. Warszawska 3b
pow. garwoliński, woj. mazowieckie
REGON: 711582368: NIP: 826-21-34-5f,~

B.7013.71.2017 Wilga, 22.12.2017 L

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (L j Dz. U. z 9 sierpnia 2015 L, poz. 2164) określonego wart. 4 pkt. 8.

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wilga

ul. Warszawska 38
08-470 Wilga

Tel. 25 685 30 70/71
e-mail: urzad(ci.!łminawilga.pl

II. Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Wilga w 20181'."

III. W zakresie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wchodzi:

a) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (wraz z analizą, stanowiącą załącznik do
decyzji) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgadnie z obowiązującymi przepisami, a
także projektów decyzji zmieniających w/w decyzje:
b) na podstawie danych z ostatnich \2 miesięcy 20\7 roku przewiduje się sporządzenie w 2018 roku:

• 65 projektów decyzji o warunkach zabudowy
• 8 projektów decyzji a ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• 5 decyzji zmieniających decyzję a warunkach zabudowy (częściowe zmiany decyzji, nie wymagające

dodatkowych uzgodnień 'decyzje te dokonywane będą przez Zamawiającego. po uprzedniej akceptacji z
Wykonawcą - bez dodatkowego wynagrodzenia).

Powyższa ilość może ulec zmianie \\' trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zależności od ilości złożonych
do siedziby Zamawiającego wniosków. Wskazane liczby są szacunkowe, opracowane na podstawie danych
pochodzących z roku 2017;
c) w skład jednego kompletu wchodzą poniższe opracowania:
- projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej.
- analiza obszaru zabudowy i zagospodarowania wokól działki, której dotyczy wniosek a wydanie warunków
zabudowy, sporządzony w farmie graficznej i opisowej.
d) sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji, licząc od dnia otrzymania kompletnego
wniosku wynosi maksymalnie 21 dni.
e) termin przygotowania projektu decyzj I odmownej wynosi -maksyrnałnie 30 dni.

IV. Termin realizacji zamówienia od 01.01.20\8 r. do 31.12.20\8r.
V. Dokumenty niezbędne wymagane przez Zamawiającego:

a) uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone
odpowiednimi dokumentami.

b) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich dwóch latach, polegających na
opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego wraz z referencjami poprzednio zamawiających.

VI. l. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na "Formularzu ofertowym" - zalącznik I i
podpisana przez upoważnioną osobę.
2. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem własnych urządzeń, materiałów, robocizny, transportu, itp. oraz
podać w formularzu cenowym. Zaproponowana cena będzie porównana z cenami innych ofert.
3. Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji.
4. Ofertę złożoną za pośrednictwem poczty lub osobiście należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Urzędu Gminy Wilga, ul. Warszawska 38,
08-470 Wilga oraz opisane:
"Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenie Gminy Wilga w 2018r."

VII. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wilga, ul.
Warszawska 38, 08-470 Wilga, pok. Nr l (sekretariat).
Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres:



urzad\algminawilga.pl
Termin składania ofert upływa dnia 29.12.2017 r. godz. 10:00

VIII. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Iwona Pluta - i.plu::j:" :;miml\\:I;y,:q1)
IX. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie ceny brutto za wykonanie projektów decyzji

wymienionych w formularzu ofertowym punkt 2. oraz ilości zrealizowanych projektów decyzji w okresie
ostatnich dwóch lat- 60% pkt. cena. 40'% pkt. doświadczenie.
I. Od decyzji Zamawiającego nie przyslugują żadne środki odwolawcze
2. Wyniki postępowania przesiane oferentom za pośrednictwem fax lub e-mail.
Zamawiajucy zastrzegli l11ożlilvo.~L' uniewoźnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZALĄCZNIKI:
I. Formularz ofertowy.
2. VI'zór urnowy.
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