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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
I. Przedmiot zamówienia:
Gmina Celestynów zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na usługę
polegającą na opracowaniu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
Zadanie nr 1:
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości
Pogorzel – część A, gmina Celestynów o powierzchni 16,2 ha, zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Celestynów nr 382/18 z dnia 26.04.2018 r.
Zadanie nr 2:
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru stanowiącego
działkę ewidencyjną nr 220 położoną w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów
o powierzchni 1,8 ha, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Celestynów nr 381/18 z dnia
26.04.2018 r.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy
stanowiącej integralną część niniejszego zaproszenia.
II. Szczegóły ofertowy:
Urząd Gminy w Celestynowie zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji ceny brutto za
wykonanie każdego z zadań.
III. Termin wykonania zamówienia:
13 miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z zapisami projektu umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykażą się że dysponuje lub
będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która spełnia
warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).
V. Ogólne warunki zamówienia:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto (suma ceny brutto za
wykonanie zadania nr 1 i zadania nr 2).
2. W/w cena łączna cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
przedmiotowego zaproszenia i będzie stanowić wartość całego zamówienia i decydować
będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana
tylko jedna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku wyboru oferty Zamawiający podpisze z Wykonawcą dwie oddzielne umowy
na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
6. W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający ma
prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie a Wykonawca usunie wady na własny
koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego.
7. Wykonawcy będą związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia do składania ofert. Dokonana
modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali
zaproszenie do składania ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub
gdy cena oferty jest wyższa niż wysokość środków finansowych zarezerwowanych na
przedmiotowe zamówienie.
10. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Ofertę w postaci:
- załącznika nr 2 (formularz ofertowy) do niniejszego zaproszenia do składania oferty,
-dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków udziału określonych w dziale IV
(kwalifikacje Zamawiającego),
należy przesłać drogą elektroniczną na adres: b.bandych@celestynow.pl, faksem pod
numerem 22 789-70-11 lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy
w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów do dnia 03.08.2018 r. do godz. 1600
w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem
na kopercie „Oferta na wykonanie dwóch projektów MPZP” oraz nazwą i dokładnym
adresem Zamawiającego wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się
pieczątkę Wykonawcy).
12. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania drogą elektroniczną lub telefonicznie.
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Bartłomiej Bandych,
tel. 22 789-70-60 wew. 115, e-mail: b.bandych@celestynow.pl
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(-)
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