
ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY  NA WYKONANIE USŁUG 
POLEGAJĄCYCH NA SPORZĄDZANIU PROJEKTÓW  DECYZJI  O  USTALENIU 

LOKALIZACJI  CELU BUBLICZNEGO

  Wójt Gminy Żórawina zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usług polegających na 

sporządzaniu  projektów  decyzji  o  warunkach  zabudowy  oraz  decyzji  o  ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Żórawina w 2009 r.

Ofertę zgodnie z załączoną specyfikacją należy składać do dnia 03.02.2009 r. r. do godz.10.00 

w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Żórawina,  ul.  Kolejowa  6,  55-020  Żórawina,  pok.  nr  13. 

/sekretariat/

W załączeniu przedkładamy specyfikacje, która jest integralną częścią zaproszenia

                                                                                         

 



WARUNKI ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA 
PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU 

LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY 
ŻÓRAWINA

Wójt Gminy Żórawina zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie usług w zakresie opracowywania projektów 
decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  zgodnie  z  wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

I.  Zamawiający:
     Wójt Gminy Żórawina, adres: 55-020 Żórawina ul. Kolejowa 6
     tel. (071) 316-51-57, fax  (071) 316-51-05  

   osoba uprawniona do udzielania wyjaśnień Wykonawcom: 
   - Eliza Janicka- Grabowska tel. 071/31-65-157 w 45

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach 
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego niezbędnych do realizacji zadań gminy Żórawina 
w 2009 r. 

III. Instrukcje dla oferentów
Wszyscy oferenci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty i informacje:

a) wypełniony i podpisany druk „Oferta” /załącznik nr 1/,
b)dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania prac i czynności objętych zamówieniem,

UWAGA: wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1. Zamówienie zostanie udzielone tym  oferentom, który zaproponują najniższą cenę.
2. Oferent,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  zobowiązany  do  realizacji  usług  w  terminie 

określonym w ofercie, 

Oferty  należy złożyć  w zamkniętej  kopercie  w sekretariacie  Urzędu Gminy pok.  nr  13 w terminie do dnia 
03.02.2009 r. do godz.10.00
Koperta  winna  być  zaadresowana:  Wójt  Gminy  Żórawina,  ul.  Kolejowa  6,  55-020  Żórawina  z  dopiskiem 
"OFERTA  NA WYKONANIE  USŁUG W ZAKRESIE  OPRACOWYWANIA  PROJEKTÓW DECYZJI  O 
WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO”
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę oraz będzie spełniał określone 
warunki .

                                                                                                                                 Wójt Gminy Żórawina
                                                                                                                                       Jan Żukowski



 Załącznik nr 1

....................................................                                                                                        .........................................

........                                                                                         …………………………..
                                                                                                                                             data
     nazwa i adres firmy

OFERTA
na wykonanie usług w zakresie opracowywania projektów decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty oferujemy wykonywanie usług w zakresie 
opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego w  następujących cenach:

OFERTA NA WYKONANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH 
ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU 

PUBLICZNEGO

CENA
(netto)

CENA
(brutto)

Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla pojedynczych 
budynków mieszkalnych z przyłączami, garaży, budynków gospodarczych, 
prostych obiektów związanych z produkcja rolną, prostych obiektów 
usługowych lub rzemieślniczych itp.
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   - 
w tym obiekty kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej o długości do 
200 m.
Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   - 
sieci infrastruktury technicznej o długości powyżej   200 m.

Powyższe ceny brutto zawierają cenę netto i należny podatek VAT w wysokości: 22 %

                            
1. Załączniki do niniejszej oferty:
• Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia urbanistyczne.

Oferta została sporządzona w jednym egzemplarzu.

.....................                                                                    ..............................................
      data                                                                               podpis upełnomocnionych
                                                                                              przedstawicieli oferenta


	CENA
	CENA

