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WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII PRZEZ BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ
SĄDOWEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW
WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY
NA DZIAŁCE O NR EW. 355/7, 355/8, 355/12, 356/2, 446/1,1154/1,1159/1 W MSC.
Chwatki GM. OBRAZÓW MOGĄCYM MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA GRUNTY
SĄSIEDNIE

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późno zm./
I. Zamawiający: URZĄD GMINY W OBRAZOWIE
Adres do korespondencji: OBRAZÓW 84,27-641 OBRAZÓW
tel. 0158365162 w.36, faks 015 8365551
Zaprasza do złoźenia ofert cenowych na WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII PRZEZ
BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ SĄDOWEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII,
STOSUNKÓWWODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA
DZIAŁCE O NR EW. 35517, 355/8, 355/12, 356/2, 446/1, 1154/1, 1159/1W MSC. Chwałki GM.
OBRAZÓW MOGĄCYM MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA GRUNTY SĄSIEDNIE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
a) wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego/specjalistę sądowego
w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej
posiadającego stosowne uprawnienia;
b) przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy na terenie działek nr 355/7,355/8,
355/12, 356/2, 446/1, 1154/1, 1159/1 doszło do naruszenia stosunków wodnych ze
szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo
wodne (Oz.U. z 2012 r., poz. 145, z późno zm.) oraz zaproponowanie sposobu
przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonych postępowaniach
administracyjnych.
c)W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały
dotyczące prowadzonych postępowań, określając lokalizację działek, charakter
sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do
przeprowadzenia badań.
d) Opracowanie powinno określić:
- czy na działkach o nr ew. 35517, 355/8, 355/12, 356/2, 446/1, 1154/1, 1159/1 obręb
Chwałki gm. Obrazów nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie Qeżeli tak - to kto
i w jaki sposób zakłócił stosunki wodne)
- czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej Qeśli tak to z jakiej
przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);
- kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;
- na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;
- czy i w jaki sposób zostają zalewane działki nr 367/4, 366/2, 365
- określenie położenia działek o nr ew. 35517, 355/8, 355/12, 356/2,446/1,1154/1,
1159/1 w stosunku do działek o nr ew. 367/4, 366/2, 365
• czy ewentualna zmiana stosunków wodnych na działkach o nr ew. 35517, 355/8,
355/12,356/2,446/1, 1154/1, 1159/1 spowodowała szkody na działkach o nr ew.
367/4,366/2,365 Qak tak to wyszczególnić);



ej wskazanie najskuteczniejszego i najprostszego sposobu zabezpieczenia działek
przed ewentualnymi szkodami związanymi z ewentualną zmianą stosunków wodnych
- wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku.
f) W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron
postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału
w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj.
wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron
postępowania.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zadania: do dnia 30.11.2014 r.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące
dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego,
b) oświadczenie - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji
wodnych.
IV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w jest Pani Monika Smardz pod nr tel15 83651 62 w 36
e-mail rolnictwo@obrazow.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych
warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7.30 -15.30
VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wykonanie opinii w zakresie
naruszenia stanu wody" należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego :
Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów w terminie do dnia
22.10.2014 r. do godz. 9.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową
brutto za wykonanie I udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie póżniej niż w terminie związania
ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

mailto:rolnictwo@obrazow.pl.


Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Załączniki:
1. Oświadczenie.
2. Formularz ofertowo-cenowy S~/Gminy

m~Kotowska



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany

(Imię I nazwisko)

PESEL" - .
NIP:" .
zamieszkały: .
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
...................................................................................................
na podstawie wpisu do .
.......................................................................................................................................

•••••••••••••••••••••••••••• •• ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

miejsce prowadzenia działalności .
.......................................................................................................................................

miejscowość i data .

/Podpis ipieczęć osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

" niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NI P**): .
REGON**): .
tel. **): .
fax**): .
d .)**).a res e - mai .

FORMULARZ CENOWO - OFERTY
Zamawiający:
Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia prowadzone w oparciu o art.
4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późnozm.l na:
WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII PRZEZ BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ
SĄDOWEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW
WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY
NA DZIAŁCE O NR EW. 355n, 355/8, 355/12, 356/2, 446/1,1154/1,1159/1 W MSC.
Chwałki GM. OBRAZÓW MOGĄCYM MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA GRUNTY
SĄSIEDNIE

Ja/My, niżej podpisany/i,

działając w imieniu i na rzecz:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegający na wykonaniu
ekspertyzy w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie
naruszenia stanu wody za kwotę:
Brutto: zł
Isłownie brutto/

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do .
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni
licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji
zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie
umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie
uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacja zamówienia i obejmuje cały
zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.



, . . ;

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy przesłać na
poniższy
adres:
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

miejscowość i data .......•........................... ./Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania ofertyl
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