
Chocz, dnia 02 lutego 2015 roku 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IT.1.2015 

 

 

Burmistrz Gminy Chocz zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie 

„Mapy do celów projektowych dla miejscowości Chocz i Stary Olesiec – budowa kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przykanalikami i podziemnymi 

przepompowniami ścieków". 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie map do celów projektowych zgodnie z załączonym obszarem projektowania  

(zał. Nr 2 i 3). 

 

Miejsce wykonania pomiarów: 

 

Obręby geodezyjne Chocz i Olesiec, gmina Chocz. 

 

Czas realizacji: 

 

2 miesięcy od podpisania umowy. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

- posiadają wiedzę i umiejętności oraz sprzęt niezbędne do wykonania całego zakresu robót, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada, czy oferty odpowiadają wymogom 

określonym w treści zapytania i nie podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu  na podstawie złożonej oferty oraz dołączonych do niej dokumentów. 

 

Termin związania ofertą: 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru, który stanowi załącznik  

nr 1 do zapytania ofertowego.  

 

 

 

 

GMINA CHOCZ 

pow. Pleszew 

woj. wielkopolski 

63-313 Chocz 



Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Jedynym kryterium jest cena. 

 

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

Gminy Chocz www.chocz.pl zostanie opublikowana notatka ze wskazaniem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana. Z Wykonawcą tym zostanie podpisana umowa na realizację 

zadania. 

 

Sposób składania ofert: 
 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

 

Urząd Miejski Gminy Chocz 

Rynek 17, 63-313 Chocz 

Sekretariat 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.02.2015 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności  

jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być 

zaadresowana na Zamawiającego pod adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenie: 
 

 

Oferta na:  

„Mapy do celów projektowych dla miejscowości Chocz i Stary Olesiec – budowa 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przykanalikami i podziemnymi 

przepompowniami ścieków” 

nie otwierać przed terminem:    09 lutego 2015 r.  godz. 10
00”

. 
 

 

Zał. Nr 1 - wzór oferty  

Zał. Nr 2 - obszar projektowania 

Zał. Nr 3 - obszar projektowania 

Zał. Nr 4 - wzór umowy BURMISTRZ 
 

mgr Marian Wielgosik 

http://www.chocz.pl/

