
 
 

Zapytanie ofertowe  
 
 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 

 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
Plac Kochanowskiego 1 
26 – 700 Zwoleń 
tel./fax 48 676 20 29 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
NIP  811-172-92-86 
REGON 140547112 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania będącego podstawą 

utworzenia miejsca edukacyjno-turystycznego w miejscowości Sycyna, Gmina Zwoleń, działka 
ewidencyjna nr 163/2, w ramach realizacji operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, OSI 4 
LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 
2. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia: 

 
- operat wodno – prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego, 
- projekt remontu grobli, stawów, budowli regulacyjnych ( mnichów ), przepustów wałowych,  
- projekt wykonania 1 zastawki piętrzącej, pomostu widokowego, ścieżki edukacyjnej z punktami 
   widokowymi, 
- raport oddziaływania na środowisko jeśli zajdzie taka konieczność, 
- uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 
3. W celu realizacji zamówienia, Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiał w postaci mapki  

 z  zaznaczonymi granicami opracowania. Orientacyjna powierzchnia obszaru opracowania wynosi 3,5 
ha. 

 
4. Opracowanie musi zawierać informację o źródłach współfinansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej w postaci loga PROW 2007-2013 oraz LEADER, flagi Unii Europejskiej oraz sloganu 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, zgodnie  
z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.12.2011 r. 
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IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna: 
 - być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez wykonawcę 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
stowarzyszeniedir@tlen.pl, faksem  na nr: 48 676 20 29,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 
na  adres: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Plac Kochanowskiego 1, 26 -700 Zwoleń do dnia 29 
czerwca 2011 r. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.  
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.dir.zwolen.com 
 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.dir.zwolen.com  

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowych informacji udzielają  pracownice biura pod numerem telefonu 48 676 20 29 oraz adresem 
email: stowarzyszeniedir@tlen.pl 

 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Odpowiadając na zapytanie dotyczące wykonania opracowania będącego podstawą 

utworzenia miejsca edukacyjno-turystycznego w miejscowości Sycyna, Gmina Zwoleń, 
oferuję wykonanie przedmiotowego zadania za wynagrodzenie: 

 
Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

Imi ę i nazwisko osoby 
podpisującej formularz: 

 

Wyszczególnienie Wartość netto 
Zł. 

VAT(%) Wartość brutto 
Zł. 

Operat wodno – prawny wraz  
z uzyskaniem pozwolenia wodno – 
prawnego. 

   

Projekt remontu grobli, stawów, 
budowli regulacyjnych ( mnichów ), 
przepustów wałowych. 

   

Projekt wykonania 1 zastawki 
piętrzącej, pomostu widokowego, 
ścieżki edukacyjnej z punktami 
   widokowymi. 

   

Raport oddziaływania na 
środowisko jeśli zajdzie taka 
konieczność. 

   

Uzyskanie pozwolenia na budowę.    

Razem X X  
 

 
Łączna kwota wynagrodzenia brutto, w przypadku konieczności wykonania raportu oddziaływania 
na środowisko wynosi: 
(słownie)………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..zł. 
W przypadku nie wykonania raportu oddziaływania na środowisko, wynagrodzenie zostanie obniżone o 
kwotę brutto: 
(słownie)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….zł. 

 
 

 
………………………………………………………                                                               ……………………….. 
  Miejscowość,  data                                                                                                              Podpis i pieczęć 
 


