RRG.271.4.2017

Pasym, dn. 24.02.2017r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel.: 89 621 20 11
fax: 89 621 20 10
e-mail: umig@pasym.pl
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt
8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
II. Przedmiot zamówienia:
1. Opracowanie projektu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej „PSZOK”
na podstawie przygotowanej koncepcji.
2. PSZOK będzie zlokalizowany na części nieruchomości gminnej (ok. 20-30 arów) oznaczonej
nr ewidencyjnym 210/3 w obrębie geodezyjnym Pasym 2, z przeznaczeniem w planie miejscowym
pod tereny gospodarki odpadami.
3. Budowa PSZOK:
a) teren ogrodzony, oświetlony, monitoring na główną bramę i pomieszczenie biurowo-socjalne,
b) powierzchnia PSZOK – ok. 20-30 arów,
c) plac wyłożony polbrukiem, miejsca zielone, drzewa dookoła ogrodzenia,
d) brama wjazdowa i brama techniczna,
e) budynek socjalno-biurowy 3m x 4m (z doprowadzoną wodą i odprowadzeniem ścieków do
zbiornika 2m x 2m),
f) obiekt garażowo-magazynowy zamknięty blaszany 10m x 20m x 4m,
g) 4 zadaszone boksy murowane do wys. 1,5m; wysokość zadaszenia 4m z dachem
jednospadowym;
- boks o wymiarach 6m x 5m na odpady zmieszane budowlane,
- boks o wymiarach 6m x 5m na czysty gruz,
- boks o wymiarach 4m x 5m na popiół,
- boks o wymiarach 4m x 5m na bioodpady,
h) 5 zadaszonych boksów po drugiej stronie o wymiarach 4m x 5m wysokości 4 m oddzielone

siatką z dachem jednospadowym, na odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, opony, metale oraz kwatera zapasowa
i) pojemniki 1100 l do zbierania frakcji selektywnych:
- tworzyw sztucznych – 5 szt.,
- szkła – 5 szt.,
- papieru – 5 szt.,
j) pojemnik na chemikalia (resztki farb, olejów, rozpuszczalników)
k) pojemniki 120 l na inne odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki, świetlówki),
l) odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego, odprowadzenie wody opadowej i
roztopowej; odpowiednie odprowadzenie odcieków.
3. Uzyskanie decyzji środowiskowej w imieniu inwestora na nieruchomości będącej własnością
inwestora i posiadającej przeznaczenie pod tego typu działalność w planie miejscowym
4. Uzyskanie pozwolenia na zbieranie odpadów komunalnych, jeżeli będzie wymagane.
5. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli będzie wymagane.
6. Uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, pełnej dokumentacji
niezbędnej do uzyskania uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę.
III. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 21.04.2017 – przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
inwestorskim do złożenia o pozwolenie na budowę.
IV. Kryteria oceny oferty:
Cena – znaczenie kryterium 100%
W kryterium ceny oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
__________________
cena oferty badanej

x 100 pkt

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą czytelną
techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
3. Oferta musi być dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Pasymiu”.
VI. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 5 (sekretariat).
Oferty należy składać do 03.03.2017r.
VII. Osoba do kontaktu:
Tomasz Lachowicz – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu,
tel.: 89 621 20 11 wew. 35

Załącznik:
1. Szkic lokalizacyjny PSZOKu.
2. Wzór umowy.

