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Słubice, dnia 26.04.2021 roku  

Nasz znak: DTE/ZP02/2021 

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienie w trybie zapytania ofertowego,  

zgodnie z §5 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych  

przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.” 

na usługę pn. 

„Projekt budowalny sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach” 
 

1. Zamawiający: 

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice 

tel. 95 758 26 65 

e-mail: kontakt@zuws.pl, www.zuws.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci 

wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach o podstawowych parametrach: sieć dn90                     

o długości 1 632 mb, sieć dn110 o długości 1 509 mb, sieć dn125 o długości 1 283 mb, sieć dn150 o 

długości 718 mb. Miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, oznaczone na Załączniku Nr 1 

jako węzeł W1, W2 i W3. Projektowany materiał PE HD PN10.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

I. Wykonawca usługi zobowiązany jest do: 

1) pozyskania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 

2) pozyskanie mapy do celów opiniodawczych na potrzeby lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla węzła W1, W2, W3. Pozostały obszar, na którym będzie projektowana sieć 

objęty jest MPZP.  

3) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

4) opracowania projektu budowlano – wykonawczego, 

5) uzyskanie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej,  

6) uzyskanie decyzji na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej (węzły W2 i 

W3),  

7) uzyskanie pozwolenia na budowę  

8) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,  

9) opracowanie przedmiaru robót, 

10) opracowanie specyfikacji technicznych,  
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4. Termin wykonania zamówienia. 

Do 31 października 2021 roku jako ostateczny termin złożenia do Starostwa Powiatowego w 

Słubicach wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.  

 

5. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2021 roku. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce 

składania ofert: należy przesłać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej elektronicznej, kurierskiej lub 

też dostarczona osobiście na adres: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice. 

 

6. Kryterium oceny oferty. 

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena 100%. 

 

7. Informację dotyczące sposobu przygotowania. 

▪ Oferta – na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z parafowanym 

wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 należy przesłać za pośrednictwem: poczty 

tradycyjnej elektronicznej, kurierskiej lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Usług 

Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, 

 

8. Informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 

Oferta musi się składać z: 

▪ formularza ofertowego (stanowiący załącznik nr 1), 

▪ parafowanej umowy (stanowiący załącznik nr 2). 

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, wskazując jednocześnie datę 

i miejsce podpisania umowy. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy. 

3. Załącznik nr 3 – Koncepcja trasy sieci wodociągowej 
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