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Załącznik nr 2 do regulaminu  

............................, dnia.................... 

Znak sprawy GKI.341/IP/2a/2011 

 

FORMULARZ OFERTY 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej 

dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do 

SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”.  

poniżej 14 000 euro netto 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Żabia Wola  
reprezentowany przez  

p. Halinę Wawruch  – Wójta Gminy Żabia Wola 

Adres : ul. Główna 3 

96 – 321 Żabia Wola 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej 

dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do 

SUW – branża sanitarna, budowlana i elektryczna”.  

 

Lokalizacja:  

Budowa studni na działce ew. 331/4 w miejscowości Żelechów. oraz podłączenie jej do SUW 

zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 550/3, 550/8, 550/10, 549/3.  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego  dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej 

na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW – branża sanitarna, 

budowlana i elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) zagospodarowanie terenu studni,  

b) obudowa studni, (II warianty z samo wypływem lub bez) 

c) projekt uzbrojenia studni, dobór pompy,  

d) projekt rurociągu tłocznego wraz z podłączeniem do stacji SUW, 

e) projekt przyłącza energetycznego do projektowanej studni, 

f) projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej,  
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g) Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót  

 

Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym Dz. U. 20004 Nr 130 poz. 1389. 

 

2. Wykonanie przedmiaru robót dla części III i IV opracowanej dokumentacji projektowej na budowę 

studni głębinowej w miejscowości Żelechów, podłączonej do SUW – branża sanitarna, budowlana i 

elektryczna, cześć III i IV dokumentacji projektowej obejmuje zakres j.w. 

Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

Fakturowanie będzie realizowalne po realizacji zamówienia. 

 

2) Termin realizacji zamówienia:  

Od daty podpisania umowy do 20 maja 2011 r.   

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.01.2011r w formie:  

a) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola., w 

kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,  

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NAZWA: 

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

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

ADRES: 

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

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

NIP: ................................ 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ............................................................ 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto: ................................................... zł 

podatek VAT: ................................................... zł 
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cenę brutto: ................................................... zł 

słownie brutto: ................................................... zł 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Geologicznego, Prawa 

Ochrony Środowiska  i przepisami wykonawczymi obowiązującymi w zakresie przedmiotu 

zamówienia.  

................................, dnia......................  ............................................. 

podpis osoby uprawnionej 

 

 (pieczęć wykonawcy) 


