
G M I N A  P O P Ó W
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów, woj. śląskie 
NIP: 574-20-54-608

pieczęć Zamawiającego

Zawady, dnia 17.01.2017 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

Zamawiający: Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6 ,42-110  Popów
Tel. 34 317 70 67
Adres e-mail: ug@gminapopow.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód
podziemnych w Kamieńszczyźnie przy ul. Nadrzecznej.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą na 
terenie działki nr ewid. 48/4 w miejscowości Kamieńszczyzna, gm. Popów. Woda 
z nowego ujęcia wykorzystywana będzie do zasilania gminnej sieci wodociągowej. Na 
podstawie wstępnych danych przyjęto zapotrzebowanie na wodę z projektowanego 
otworu w wysokości do: 50 m3/h.

2. Projekt przewiduje odwiercenie otworu o głębokości około 70 m, max. do głębokości 
100 m ujmującego wody poziomu jury środkowej.

3. Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawiają:
• Decyzja Starosty Kłobuckiego znak ROS.6530.005.2016.il z dnia 13.07.2016 r.
• Projekt Robót Geologicznych

4. Zamawiający przewiduje możliwość pojawienia się pokładu wodonośnego płycej niż na 
70 metrach głębokości.

5. W związku z powyższym Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej netto za 
każdy 1 metr bieżący odwiertu z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych 
z przedmiotem zamówienia.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość metrów wykonanego odwiertu 
do momentu, w którym pojawi się odpowiedni podkład wodonośny, zatwierdzony przez 
inspektora nadzoru geologicznego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 
tj. kosztorysu powykonawczego wykonanych robót.

8. Niniejsze zapytanie nie obejmuje pełnienia dozoru geologicznego oraz opracowania 
dokumentacji hydrogeologicznej.

II. Termin realizacji zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia: do dnia 3 1 .0 3 .2 0 1 7  r.
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III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 
dokumenty

1. Wypełniony formularz ofertowy

2. Wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
załącznik nr 1.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
- cena - 100  %

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejscem składania ofert jest Urząd Gminy Popów, pokój nr 12 (sekretariat).

2. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 2 5 .0 1 .2 0 1 7  r. do godz. 10.00 .

VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
drogą mailową, za pośrednictwem faxu lub telefonicznie oraz po przez umieszczenie informacji 
na stronie internetowej: www.bip.gminapopow.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
- Monika Kowalczyk -  Podinspektor ds. inwestycji, tel. 34 317 70 67 w. 224

IX. Postanowienia końcowe

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta stosowna umowa na 
realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez wskazania 
przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
udzielenie zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Projekt umowy
4. Decyzja Starosty
5. Projekt Robót Geologicznych

(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

http://www.bip.gminapopow.pl

