
 

Biłgoraj, dnia 25.11.2015 r. 

DTM/3110 /2015 

 

Nr zamówienia : ZO/ZOŚ/7/2015 

 
WSZYSCY ZAINTERESOWANI 

 

ZAPROSZENIE 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju niniejszym zaprasza 

Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń dla budowy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Korczowie k. Biłgoraja.  

Szczegóły dotyczące wykonania zamówienia określone zostały w Zapytaniu ofertowym 

ZO/ZOŚ/7/2015 w załączeniu. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie 

będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 12/2014 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 16.04.2014 r., w sprawie zasad, form i trybu 

postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść 

dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w 

zakładce Prawo Lokalne. 
W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (art. 4, ust. 8 ustawy Pzp). 

 

          
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/ZOŚ/7/2015 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju zaprasza do składania ofert na 

wykonanie zadania p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy kwatery składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja”.  

 

I. Dane Zamawiającego. 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, 

 siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj 

REGON 950317448 ; NIP 918-000-09-56 

email: sekretariat@pgk.bilgoraj.pl   

adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net 

 fax. 84 688 18 47 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

mailto:sekretariat@pgk.bilgoraj.pl
http://www.mlynary.bip.doc.pl/


1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo 

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy 

kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.  

 

2. Założenia do projektowania: 

2.1 Powierzchnia nowej kwatery wynosić będzie ok. 1,5 ha i pojemność ok. 170 000 m3. 

2.2. Odpady deponowane będą do max. rzędnej 220,00, 00 m n.p.m.  

2.3. Zakres prac będzie obejmował następujące rozwiązania dotyczące budowy kwatery: 

 Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – warstwa mineralna gr. 0,5 m o współczynniku 

filtracji ≤1x10-9m/s; 

 Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD gr. 2,0 mm; 

 Ułożenie geowłókniny ochronnej  

 System drenażu odcieków w dnie oraz na skarpach kwatery; 

 Wykonanie warstwy drenażowej gr. 0,5 m; 

 Odgazowanie kwatery; 

 Wykonanie części rowu opaskowego pomiędzy planowaną kwadrą, a placem dla obsługi 

części mechaniczno-biologicznej Zakładu. 

 

2.4. Parametry planowanej kwatery:  

Planowana kwatera zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch istniejącej kwater. 

W celu maksymalnego wykorzystania dostępnej na rozpatrywanym terenie kubatury złoża 

odpadów zakłada się, że w ramach eksploatacji projektowanej kwatery powstanie złoże odpadów 

tworzące jedną bryłę z obecnie powstającym złożem odpadów w obrębie istniejących kwater.  

Skarpy wewnętrzne kwatery przewiduje się o nachyleniu 1:3, natomiast skarpy zewnętrzne  

o nachyleniu 1:2.  

Dno kwatery będzie ukształtowane ze spadkami w kierunku zbieracza odcieków. 

Dno oraz skarpy planowanej kwatery zostaną zabezpieczone poprzez zastosowanie 

wielostopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 

0,5 m warstwy mineralnej, która posiadać będzie współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s.  

Drugim zabezpieczeniem będzie folia PEHD o gr. 2,0 mm gładka w dnie oraz fakturowana na 

skarpach. Folię należy zakotwić na grobli. 

W celu stworzenia szczelnego uszczelnienia dna kwatery, należy wykonać połączenie 

projektowanego uszczelnienia syntetycznego z istniejącym uszczelnieniem syntetycznym kwater 

istniejących. Połączenie uszczelnień należy wykonać za pomocą zgrzewów. Przed przystąpieniem 

do połączenia uszczelnień, należy cześć odpadów przemieścić (podnóże skarp obu kwater) i 

odnaleźć zakotwienie istniejących kwater. 

Po rozłożeniu folii, projektuje się kolejne zabezpieczenie folii w postaci geowłókniny ochronnej. 

Na geowłókninę zostanie rozłożona warstwa drenażowa o grubości  – 0,5 m. 

Zaprojektowany system drenaży składać się będzie ze zbieracza i podłączonych do niego sączków. 

Sączki należy wykonać z rur dwuściennych perforowanych na całym obwodzie.  

Sączki zostaną połączone ze zbieraczem za pomocą trójników. Końcowe odcinki drenażu 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 



wyprowadzone będą na skarpy wewnętrzne kwatery do poziomu korony obwałowań, które 

zakończone zostaną kominkami rewizyjnymi. Kominki te będą wykorzystywane (w razie potrzeb) 

do ciśnieniowego czyszczenia drenażu. Zbieracz odcieków zostanie zakończony studzienką 

rewizyjną.  

Sączki i zbieracz należy ułożyć w 0,5m obsypce filtracyjnej ze żwiru o granulacji 16÷32 mm.  

Odcieki z rurociągów drenarskich włączone do zbieracza skierowane zostaną dalej do kanalizacji 

sanitarnej, poprzez jedną ze studzienek zlokalizowaną w pobliżu kwatery wchodzącą w skład 

odrębnego Projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

Odgazowanie planowanej kwatery składowiska planuje się wykonać za pomocą studni 

odgazowujących. Studzienki odgazowujące w miarę przybywania odpadów będą sukcesywnie 

podnoszone.  

2.5. Wykonawca powinien przewidzieć i zaprojektować wszelkie roboty budowlane dostawy i 

usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla 

uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji, niezbędne do jej 

użytkowania. 

2.6. Wykonawca bez względu na zapisy niniejszego zapytania ofertowego oraz Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofertowego i 

ewentualne znajdujące się w nich pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną odpowiedzialność za 

komplementarność dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

2.7. Przy projektowaniu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji obiektów i 

urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z unieszkodliwianiem 

odpadów (w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną i biologiczną).  

2.8. Projektowana inwestycja powinna spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. 2003 nr 61 poz.549). 

2.9. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie kwatery 

zgodnie z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT). 

2.10. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania urządzeń oraz rozwiązań 

technologicznych, technicznych i materiałowych mających charakter prototypowy. 

2.11. Wykonawca przy projektowaniu musi uwzględnić zapisy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Korczów, obejmującego teren działki 

oznaczonej nr 1458/3, na której znajduje się Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie 

oraz decyzji nr ROŚ.6220.10.2014 z dnia 6.08.2015 r. określającej środowiskowe uwarunkowania 

na realizację w/w przedsięwzięcia. 

  

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: 

-opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt technologiczny, projekt 

architektoniczno-budowlany , projekty wykonawcze, wytyczne oraz plan BIOZ). 

- uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 

warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę jeżeli jest 

wymagane.  

3.1. Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie prac przedprojektowych w zależności od potrzeb,  

2) Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych 

uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 



1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, 

4) Opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż spełniające wymagania polskich 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska 

i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. 

5) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót. 

6) Opracowanie instrukcji i uzgodnień niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę. 

- Projekt budowlany ma w szczególności, zawierać: 

Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, 

obejmujący: określenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejących i projektowanych 

obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania odcieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, 

ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych wysokościowych i 

odległości. Określać konstrukcję oraz proponowane rozwiązania techniczne, a także materiałowe. 

Stosowne do potrzeb oświadczenia, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne 

warunki posadowienia obiektu. Inne dokumenty, opracowania jakie okażą się niezbędne w wyniku 

przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, itp. 

- Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie 

i stopniu dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku 

polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w 

obowiązujących  normach.  

4. Projekty należy wykonać w min. 5-ciu egzemplarzach, a pozostałe opracowanie w min. 2 – ch 

egzemplarzach w wersji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę 

formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji 

cyfrowej. Pliki rysunkowe i tekstowe należy zapisać w formacie PDF.  
5. Wykonawca przedmiotu niniejszego zamówienia zobowiązuje się do: 1) uzgadniania możliwo-

ści wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie budow-
lanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie 
realizacji robót budowlanych oraz działania, które pozwolą Zamawiającemu zrealizować obiekt 
i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 2) Uczestniczenia w procedurze przetargowej 
na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przygotowywania odpowiedzi doty-
czących przedmiotu zamówienia. 

6. Wymagania i zakres dla opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia: 
6.1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób zgodny z aktualnymi na dzień 

opracowania dokumentacji przepisami w tym m.in.: ustawa - Prawo budowlane, Rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 

2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-

czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-

nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 

130, poz. 1389 z późn.zm. 

Przedmiotowe opracowania projektowe należy dostarczyć do siedziby Spółki w twardej 

oprawie 5 kompletnych egzemplarzy format A4, jak również w wersji elektronicznej na 

nośniku CD lub pen-drive (pliki PDF).  

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy zamówienia wszelkie źródła informacji 

pozostające w jego posiadaniu.  

6.2. Przed przystąpieniem do prac projektowych wykonawca zapozna się z opracowanym w 

lipcu 2014 r. „Programem funkcjonalno – użytkowym budowy instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kwatery składowania od-

padów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Za-

kładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie” ( w skrócie używany w niniejszym zapyta-

niu ofertowym jako „PFU”) przez APRIVA Sp. z o.o. z Poznania. Zaleca się dokonanie wizji 



lokalnej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja.  

6.3. Wykonawca wykona prace projektowe  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i wiedzą 

techniczną spełniając wymagania wydawanych na etapie projektowania uzgodnień, warunków, 

decyzji. 

  

UWAGI: 

1. „PFU” o którym mowa wyżej stanowi Załącznik nr 2) do niniejszego zapytania ofer-

towego. 
2. W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest wy-

konać dokumentację projektowo - kosztorysową tylko w zakresie dotyczącym budo-
wy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infra-
strukturą towarzyszącą.  

3. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od szacowanych w „PFU” wielkości i wymiarów 
jeżeli będą one (odstępstwa) zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi, wa-
runkami.  

4. Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – 
Załącznik nr 3) . 

5. Wykonawca każdorazowo na etapie prac projektowych przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji rozwiązania projektowe, materiałowe i technologiczne. 
 

6.4. Wypisy, wyrysy, aktualną mapę/mapy do celów projektowych dla potrzeb przedmiotu za-
mówienia - zapewni Zamawiający. 

7. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej 

odbioru Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krócej niż 5 dni). 

8. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego stanowiła 

będzie opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w 

związku z powyższym Wykonawca, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie art. 29 – 31, przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisami w/w ustawy Pzp przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający 

nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Mając na uwadze powyższe, 

dokumentacja projektowa nie powinna zawierać nazw własnych, nazw producentów 

zaproponowanych przez Projektanta/Wykonawcę jak również parametrów materiałów, 

urządzeń jednoznacznie wskazujących na konkretne rozwiązanie, materiał, urządzenie 

itp. 
9. W przypadku posługiwania się w dokumentacji projektowo kosztorysowej dopuszczeniem 

„równoważności” zaprojektowanych rozwiązań podanych jako konkretny typ urządzenia, 

nazwa producenta, Wykonawca – Projektant zobowiązany jest określić szczegółowo 

parametry, elementy, wymagania stanowiące o równoważności rozwiązań, materiałów czy 

urządzeń poprzez zamieszczenie w dokumentacji szczegółowej tabeli równoważności dla 

zaproponowanych materiałów w taki sposób aby wariantowe parametry nie wskazywały 

jednoznacznie na jeden określony wyrób. 

10. W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego. 

 

 

III. Wymagane warunki. 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.   



  

 IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.03.2016 r. 

 

V. Wynagrodzenie i płatność. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie prac, ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia potwierdzony 

protokołem zdawczo – odbiorczym bez uwag, Zamawiający ureguluje jednorazowo w terminie 30 

dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

3. Płatności będą prowadzone w złotych polskich. 

 

VI.  Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Ofertę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 

należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13,  

23-400 Biłgoraj,  z  oznaczeniem:  

 

„Oferta ZO/ZOŚ/7/2015 – Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy kwatery składowiska  odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja 
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 07.12.2015 r., GODZ. 10:15” 

 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi w tym opracowanie i 

wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji papierowej i elektronicznej 

wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. W Formularzu Ofertowym wykonawca przedstawi cenę 

netto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, stawkę i kwotę 

podatku VAT, oraz cenę brutto wykonania całości zamówienia określonego w niniejszym 

zapytaniu ofertowym.  

 

VII. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Kryterium oceny ofert złożonych w niniejszym zapytaniu ofertowym stanowi cena brutto (waga 

– 100 %) wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jako 

najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi pisemnie 

wykonawców którzy złożyli oferty o wyniku przedmiotowego postępowania. 

3. Zamawiający podpisze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym 

postępowaniu zobowiązuje się podpisać umowę, na realizację przedmiotu zamówienia, w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzi Zamawiający w oparciu o zapisy i wymagania przedmiotowego zapytania 

ofertowego. 

  

VIII. Miejsce i termin składania ofert. 



 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:    Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 

(sekretariat) - w terminie  do 07.12.2015 r. do godziny 1000. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej jak w pkt. VI ppkt. 3 niniejszego 

zapytania ofertowego, na opakowaniu zaleca się podanie nazwy i adresu oferenta. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2015 r., godz. 10:15. Miejsce otwarcia ofert – 

siedziba Zamawiającego ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 (świetlica) 
 

XI. Postanowienia ogólne. 

1. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. Umowę przygotuje Zamawiający. 

2. Wymagany okres związania ofertą – 30 dni. 

3. Osoba wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie przedmiotowego 

zapytania: Pan Grzegorz Dubiel – Z-ca Prezesa Zarządu  tel. 535 002 550. 

4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują 

środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być 

przez zamawiającego zmienione lub odwołane. 

6. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego zapytania ofertowego w 

przypadku otrzymania ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie 

Zamawiający posiada na sfinansowanie zamówienia. 

7. W przypadku zapytań do treści przedmiotowego zapytania ofertowego prosimy o 

kierowanie pytań do Zamawiającego w formie pisemnej na numer faksu 84 688 18 47. 

8. Załączniki nr:  

1) Formularz oferty,  

2) „Program funkcjonalno – użytkowy budowy instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kwatery składowania odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie”, 

3) Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

        Zatwierdził 

    Prezes Zarządu 

ANDRZEJ FURMANEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ...................................., dnia................2015 r. 

………………………………… 

 (pieczęć Wykonawcy) 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju 

ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

NAZWA 
OFERENTA:_____________________________________________________________________ 
REGON FIRMY:………………………….  
NIP FIRMY: ……………………………... 
  
ADRES:____________________________________________________________________________     
Dane kontaktowe: Imię i nazwisko osoby do kontaktu ________________________________________ 
 
 tel.________________________________ faks________________________________  
 

W nawiązaniu zapytania ofertowego nr ZO/ZOŚ/7/2015 na wykonanie zadania p.n. „Wykonanie 

dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń dla budowy kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Korczowie k. Biłgoraja”. 

1. Oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową : 
- cena netto: .........................................................................zł, 
(słownie:................................................................................................................................................zł) 
 

– stawka podatku VAT.........% co stanowi kwotę  ................................................zł 
 

 

- cena brutto kompletnej z punktu widzenia przeznaczenia jakiemu ma służyć 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej: ..........................................zł 
 
(słownie:................................................................................................................................................zł). 
 

2. Składając niniejszą ofertę Oświadczamy, że: 

– Oferowana cena wykonania zamówienia nie ulegnie zmianie. 

– Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.  

– Oferujemy termin wykonania zamówienia do dnia ………….…. 2016 r. 

– Akceptujemy warunki płatności 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku po uprzednim protokolarnym odbiorze bez usterek przedmiotu 
zamówienia. 

– Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

– W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy w miejscu i terminie umowę na warunkach określonych 
przez Zamawiającego. 

– Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.    

– Na dzień podpisania umowy złożymy w siedzibie Zamawiającego aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
ewidencji i informacji o działalności. 

 



Miejscowość…………….…..data…………...2015 r.             .............................................................................                                                                      

( pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


