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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

 

            Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Starkowo”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej  

w Starkowie. 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowy 

odcinka sieci wodociągowej (rurociąg główny) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z kanałami bocznymi do działek zlokalizowanych przy ul Zielonej w Starkowie. Przewidywana 

długość projektowanej sieci wodociągowej, jak również sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 

445 m. 

Lokalizacja rozbudowywanych sieci przedstawiona została na załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego.  

Zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

- uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 

- opracowanie trasy przebiegu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz 

z kanałami bocznymi do granicy nieruchomości oraz z uzgodnionym z właścicielami działek 

przebiegiem planowanego przyłącza kanalizacyjnego, 

- uzyskanie zgód w formie umów z załącznikiem graficznym z właścicielami działek przez które 

przebiega projektowana kanalizacja sanitarna (treść umowy należy uzgodnić  

z Zamawiającym), 

- opracowanie niezbędnych dokumentów (wniosków) do uzyskania wymaganych przepisami opinii, 

uzgodnień oraz decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
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- opracowanie projektu budowlanego, 

- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, 

- uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

Wymagana ilość egzemplarzy: 

Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz. 

Przedmiar robót – 2 egz. 

Kosztorys inwestorski – 2 egz. 

Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 kpl. 

 

Kryterium oceny oferty – 100% cena netto. 

Zamawiający dokona wyboru oferty. O wyborze oferty decyduje kwota netto. 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 wrzesień 2021 r. 

Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z zakresem prac w terenie. 

Ofertę sporządzoną na załączonym druku (załącznik nr 1) należy złożyć w zamkniętej kopercie  

w terminie do dnia 3 luty 2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zamawiającego ul. Powstańców 

Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

Termin otwarcia ofert – 3 luty 2021 r. godz. 10.15 w miejscu jw. 

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, ul. ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 

Przemęt, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, tytuł: „Rozbudowa sieci wodociągowej  

i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Starkowo” oraz posiadać zapis: 

„Nie otwierać przed dniem 3 luty 2021 r. godz. 10.15”. 

Oferty złożone w nieprawidłowo oznakowanych kopertach nie będą brały udziału  

w postępowaniu. 

Kontakt w sprawach organizacyjnych i technicznych: 

Błażej Wróblewski – tel. 785 186 907 

Sławomir Kaźmierczak – tel. 693 661 446            

Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że 

złożenie oferty nie stanowi podstawy do dochodzenia zawarcia umowy. 

 

 

 Prezes Zarządu 

 Józef Kwaśniewicz 

 


