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 ZP/…/…../2016 r. 
Ostróda, dn.10.08.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1. na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia emisyjności 

transportu miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania aplikacyjnej i wykonawczej 
dokumentacji technicznej oraz wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na 
realizację powyższej inwestycji.  

 Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 
pkt 8 Ustawy. 
 
I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie 
ul. Grunwaldzka 49 
14-100 Ostróda 
 
II.   NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej pt. „Koncepcja zmniejszenia emisyjności transportu 
miejskiego w Ostródzie”, na potrzeby przygotowania aplikacyjnej i wykonawczej dokumentacji 
technicznej oraz wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej 
inwestycji.  Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1 do niniejszego 
pisma. 
CPV: 
71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 
71.24.10.00-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy. 
71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 
 
III.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji technicznej: do  4  
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
IV.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5.2. Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej według wzoru oferty (załącznik nr 

2 do zapytania ofertowego). 
5.3. Przygotowana oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy zapytania ofertowego 

wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Opis przedmiotu 
zamówienia). 

5.4. Oferta powinna być: 
— opatrzona pieczątką firmowa, 
— posiadać datę sporządzenia, 
— podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

5.5. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
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V.   SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
6.1.Oferty należy składać w postaci skanu dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@zegluga.com.pl . Informacja zwrotna e-mail potwierdzająca odebranie oferty 
stanowi dowód jej złożenia. 

6.2.Termin składania ofert: 19.08.2016 r. do godz. 12:00  
6.3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6.4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6.5.Oferty w wersji pisemnej należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres spółki lub złożyć 

w sekretariacie Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 49. 
6.6.Osoba do kontaktu:  

Jarosław Barczuk tel. 609 520 900 
e-mail: j.barczuk@zegluga .com.pl 

 
VI.   KRYTERIUM OCENY OFERT Kryterium oceny ofert:  cena – 100% 
 
VII.   TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY Wykonawca będzie związany oferty przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
VIII.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony 
odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 
 
IX.   ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 — Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 — Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 — Projekt umowy 
 
 
 
Jarosław Barczuk 
 
…………………………………........................ 
Podpis osoby odpowiedzialnej za zamówienie 
 


