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ZOG.26.8.2019

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu  zwraca  się  z  zapytaniem ofertowym dotyczącym
zadania  pn.:  ,,Opracowanie  analiz  ryzyka  dla  wszystkich  ujęć  wody  pitnej  zarządzanych
przez ZOG w Rzekuniu zlokalizowanych na terenie gm. Rzekuń, niezbędnych do ustanowienia
stref  ochronnych  dla  każdego  z  tych  ujęć  wraz  ze  sporządzeniem  wniosku  do  Wojewody
Mazowieckiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej
i pośredniej”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr ewid. 753/15
w Rzekuniu,  niezbędnej  do  ustanowienia  strefy  ochronnej  oraz  sporządzenie  wniosku
do Wojewody  Mazowieckiego  ws.  ustanowienia  strefy  ochronnej  obejmującej  teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej,

2. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody zlokalizowanego na działce nr ewid. 138
w Drwęczy,  niezbędnej  do  ustanowienia  strefy  ochronnej  oraz  sporządzenie  wniosku
do Wojewody  Mazowieckiego  ws.  ustanowienia  strefy  ochronnej  obejmującej  teren
ochrony bezpośredniej i pośredniej.

Urząd Gminy w Rzekuniu posiada na wszystkie ujęcia wody aktualne pozwolenia wodnoprawne
oraz  wszelką  dokumentację  techniczną  i  hydrogeologiczną  dla  każdej  ze  studni  wchodzącej
w skład ujęcia wody, którą udostępni Wykonawcy w ramach wykonywanego zadania.

Przedmiot  zamówienia należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
dotyczącymi przedmiotu zamówienia,  przepisami wykonawczymi oraz stosownymi wytycznymi
i normami.

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Pan Hubert Parzych -  starszy mistrz w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu tel: 534 537 000.

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę  należy  złożyć  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszego
zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący
załącznikiem Nr  2 do zapytania ofertowego.  W ofercie  należy podać koszt  brutto  wykonania
kompletnej dokumentacji.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 21 czerwca 2019 r.

Ofertę  w  formie  pisemnej  należy  składać  w  siedzibie  Zakładu  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu
w godzinach  pracy  Zakładu.  Ofertę  w  formie  elektronicznej  należy  wysłać  na  adres:
zog@rzekun.net  W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego
formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania wszystkich
dokumentacji objętych zamówieniem.
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Termin wykonania dokumentacji:

Termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz ze sporządzonym wnioskiem ws. ustanowienia
strefy  ochronnej  obejmującej  teren  ochrony  bezpośredniej  i  pośredniej  dla  ujęć  wody:
do 30 sierpnia 2019 r.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

1. Jeżeli  oferta  Wykonawcy  jest  niekompletna,  w  szczególności  nie  została  złożona
na formularzu ofertowym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umowy.

2. Jeżeli  oferta  została  złożona  przez  Wykonawcę,  który  w  okresie  ostatnich  trzech  lat
przed wszczęciem  postępowania  nie  wykonał  w  terminie,  lub  wykonał  nienależycie
jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego.

3. W  przypadku  gdy  koszt  wykonania  dokumentacji  podany  przez  Wykonawcę  przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego.

Niniejsze postępowanie  nie jest  prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

Dyrektor
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