
             Strzeleczki, 2017-03-30  

 

 

Zapytanie cenowe  

 

Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki zaprasza do przedstawienia oferty 

cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót i prac projektowych dla zadania p.n.: 

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od 

granicy gminy) – Moszna”. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Program Funkcjonalno – Użytkowy powinien obejmować zakresem obszar następujących 

działek:  

Obręb Nr działki Właściciel 

Dobra 

230/1 ZDW Opole 

600 ZDW Opole 

497/1 ZDW Opole 

497/2 ZDW Opole 

Strzeleczki 

818 ZDW Opole 

727/1 ZDW Opole 

694/3 ZDW Opole 

693/1 ZDW Opole 

1320 ZDW Opole 

1765 ZDW Opole 

Kujawy 

299/3 ZDW Opole 

1315/3 ZDW Opole 

1315/2 woj. opolskie 

1315/1 ZDW Opole 

Zielina 

178 ZDW Opole 

195 ZDW Opole 

63/1 ZDW Opole 

63/2 ZDW Opole 

Moszna 328 ZDW Opole 



 

Dokumentację przedmiotu zamówienia należy wykonać w czterech egzemplarzach oraz  

w wersji elektronicznej na dysku CD w plikach w formacie pdf. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

 

Wykonawca zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji 

zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej 

oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy  

i eksploatacji obiektu. 

W szczególności muszą być zgodne przepisami: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 

1409 z późn. zm.); 

2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno - użytkowego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130. poz. 

1389). 

 

Termin wykonania powyższej dokumentacji – do dnia 29 września 2017r.  

 

 

Sposób przygotowania oferty/ termin składania ofert: 



Ofertę zawierającą żądane informacje wraz z oświadczeniem, o zapoznaniu się z opisem 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniem do niego zastrzeżeń proszę złożyć na dołączonym 

wzorze oferty do dnia 14.04.2017r. (do godz. 14:00) w następującej formie: w zamkniętej 

kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 

Strzeleczki z dopiskiem: „Oferta: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna. Program Funkcjonalno - 

Użytkowy. Nie otwierać” 

 

   

Wybór ofert  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Inwestor będzie się kierował ceną ofertową, która 

winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wzór oferty stanowi 

załącznik nr 1.  

• forma wynagrodzenia – ryczałtowa; 

 

 

Informacja o wyniku zapytania cenowego zostanie przekazana telefonicznie oferentom, 

którzy złożą ofertę oraz opublikowana na stronie www.bip.strzeleczki.pl w zakładce: 

przetargi – zapytania cenowe.   

 

Załączniki: 

1. mapa z zaznaczoną lokalizacją ścieżki, 

2. wzór oferty, 

3. wzór umowy. 

 


