
Rzekuń, dnia 1 marca 2023 r.

ZOG.26.4.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

podstawa prawna: wartość zamówienia poniżej  kwoty o której  mowa w art.  2 ust.  1 pkt 1
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) -
zamówienie poniżej 130 000 PLN)

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

„Opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęć wody na terenie gminy Rzekuń (woj. mazowieckie)
– w celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wody w Rzekuniu i Drwęczy”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Opracowanie  analizy  ryzyka  dla  ujęcia  wody zlokalizowanego w m.  Rzekuń na działce
753/15  niezbędnej  do  ustanowienia  strefy  ochronnej  oraz  sporządzenie  wniosku
do Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref  ochronnych obejmujących
teren ochrony pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa:

Charakterystyka  ujęcia  wody  –  ujęcie  Rzekuń  –  dwie  studnie  wiercone  o  łącznie
zatwierdzonych  zasobach  Q  =  80,0  m3/h  ujmujących  wodę  z  utworów
czwartorzędowych tj:

Studnia 1 – o wydajności eksploatacyjnej Q = 80 m3/h, głębokości h = 77,5 m i depresji
S = 8 m,

Studnia 3 – o wydajności eksploatacyjnej Q = 80 m3/h, głębokości h = 79,2 m i depresji
S = 8 m.

2) Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego w m. Drwęcz na działce 138
niezbędnej do ustanowienia strefy ochronnej oraz sporządzenie wniosku do Wojewody
Mazowieckiego w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony
pośredniej – o ile jest wymagane przepisami prawa:

Charakterystyka  ujęcia  wody  –  ujęcie  Drwęcz  –  trzy  studnie  wiercone  o  łącznie
zatwierdzonych  zasobach  Q  =  180,0  m3/h  ujmujących  wodę  z  utworów
czwartorzędowych tj:

Studnia 1  – o wydajności eksploatacyjnej Q = 50 m3/h, głębokości h = 77 m i depresji
S = 5,0 m,

Studnia 2 – o wydajności eksploatacyjnej Q = 90 m3/h, głębokości h = 83 m i depresji
S = 6,0 m,



Studnia  3 –  o  wydajności  eksploatacyjnej  Q  =  90  m3/h,  głębokości  h  =  84  m  i  depresji
S = 5,0 m.

Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów
wyjściowych  do  opracowania  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  musi  je  uzyskać
we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów, takich jak m. in.
mapy, wypisy z rejestru gruntów, opłaty administracyjne i  skarbowe, dojazdy, pobyty oraz
wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

2. Dodatkowe informacje:

Zakład Obsługi Gminy posiada następujące dokumenty: 

a) aktualne pozwolenia wodno-prawne na każde ujęcie wody;

b) dokumentację hydrogeologiczną ujęć wody;

c) dodatki do dokumentacji hydrogeologicznej ujęć wody.

3. Wymagany  termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia:  od  dnia  podpisania  umowy
do 31.10.2023 r.

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena –
100%.

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. Nr 2,

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 3,

d) obowiązek  informacyjny  stosowany  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
referencje: Wykonawca załączy do w/w dokumentów min. 2 referencje na zrealizowane
analizy ryzyka ujęć wody. 

6. Złożona  oferta  utrzymuje  ważność  min.  14  dni  i  może  być  przedłużona  za  zgodą  stron
na dłuższy okres.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

a) wartość usługi określoną w przedmiocie zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest  obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie jej trwania.

8. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
Jednocześnie  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania
w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na wykonanie zadania.



9. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  16.03.2023  r.,  do  godz.  9.00  w  siedzibie
Zamawiającego;  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:
zog@rzekun.net  lub listownie na adres:  Zakład Obsługi  Gminy,  ul.  Kolonia 1B,  07-411
Rzekuń.

2) Oferta otrzymana po terminie podanym powyżej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  16.03.2023  r.  o  godz.  9.30  w  siedzibie
Zamawiającego.

11. Informację o wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże zainteresowanym na ich wniosek,
we wcześniej uzgodniony z nimi sposób.

12. Osobami  uprawnionymi  do  kontaktów  z  Wykonawcami  jest:  Pan  Krystian  Zalewski,
tel. 608 320 064 lub w przypadku jego nieobecności Pan Hubert Parzych tel. 534 537 000.

13. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisana umowa na wykonanie usługi
zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Formularz oświadczenia zał. Nr 2

3. Formularz oświadczenia zał. Nr 3

4. Klauzula informacyjna

5. Wzór umowy
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