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Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego
„KONCEPCJA I PROJEKT BUDOWY KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH”
Zadanie obejmuje przygotowanie minimu dwóch koncepcji oraz projektu z wybranej koncepcji
budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Głubczycach.
W zakres zadania wchodzą miedzy innymi:
a) opracowanie i przedłożenie zamawiającemu dwóch koncepcji wykonania kolumbarium w
obszarze działki Nr 866/4 arkusz mapy 2 obrębu Głubczyce, z uwzględnieniem rozwiązania
komunikacji z nawierzchniami w otoczeniu projektowanego obiektu, zgodnie z wymogami
prawa szczególnie w zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z przepisami
wykonawczymi,
b) uzgodnienie koncepcji z zamawiającym,
c) opracowanie dokumentacji technicznej kolumbarium wg koncepcji wybranej przez
zamawiającego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalo-użytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
d) projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego,
e) kosztorys inwestorski,
f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wg wymogów Prawa budowlanego
g) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wg kryteriów
rozporządzenia jak w pkt c,
Ponadto zadanie obejmuje
a) obsługę geodezyjną z pozyskaniem, odpowiedniej do wymogów prawa, mapy,
b) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prawem procedur w zakresie przedmiotu
opracowania wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego stosownych pozwoleń.
Opracowanie winno być sporządzone w formie
- papierowej w trzech egzmplarzach,
- elektronicznej w formacie plików doc i pdf na nośników cyfrowym CD
Prawa autorskie, po uregulowaniu wynagrodzenia za wykonanie zadania, przechodzą na rzecz
zamawiającego
Oprócz ceny proszę również o podanie:

– możliwego terminu wykonania zamówienia - (preferowany termin do 25 sierpnia 2015r.),
– warunków płatności,
– warunków gwarancji.
Ofertę zawierającą żądane informacje wraz dwiema koncepcjami proszę złożyć do dnia 10
sierpnia 2015r do godz. 1300
Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie pisemnej na adres Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce
– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: jaksik.grzegorz@glubczyce.pl
(adres e-mail)
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonwacami: Grzegorz Jaksik tel 774853021 w.248
e-mail jaksik.grzegorz@glubczyce.pl
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