
załacznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wańości
n i e p rz e kracz aj ącej kwoty w skaz a n ej
w art.4 pkt 8 ustawy PZP

Olsztyn, dnia 17.07.2020 r.

Zamawiający

(Wykonawca)

Zapytanie ofertowe

l. Pracownik odpowiedzialny zrl przeprowadzenie zamówienia, nr telefonu:

Dariusz Kaczmaryk tel. 89 5241522,693 294 510

2. Opis przedmiotu zamówienią:

Wykonania opracowań w celu likwidacji studni z|okalizowanej na działcę oznaczonej nt 24912

obręb Olsztyn 59 przy ulicy M.Z. Malewskiej w Olsztynie.
W zakres prac wchodzi:
1. Przygotowanie wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji oraz złożente wniosku o

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego likwidacji urządzenia wodnego - studni
zlokalizowanej na działcę rlr 24912 obr. 31 w Olsztynie, zgodnie z ustawą z dnia ż0 lipca 2017
roku Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.) oraz reprezentacji OTBS Sp.

z o.o. w przedmiotowym postępowaniu do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia
wodnoprawnego, w szczególności :

- złożenię wniosku o pozwolenie wodnoprawne z wmaganymi załącznikami i informacjami
zgodnie z zapisamt art. 407, 408, 409 ustawy z dnta 20 Iipca 2017 r. Prąwo wodne (Ę. DzU. z
2020 r., poz. 3I0 z poźn. zm.)
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni
zloka|izowanej na działce nr 24912 obr. 31, stosownie do art. 389 ust.6 oraz art.I1 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia20lipca20I] r. Prawo wodne (tj.Dz.U. z2020 r.,poz.310 zpóźn. zm,)
2. Przygotowanie wszelkiej wymaganej prawęm dokumentacji dotyczącej robót geologicznych
polegających na likwidacji studni zlokalizowanej na działcę rlr 24912 obr. 31 w Olsztynie,
zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 9 czerwca 201I r. Prawo geologiczne i górnicze ( tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 868 z poźn. zm.) oraz reprezentacja OTBS Sp. z o.o. w przedmiotowym
postępowaniu administracyjnym do czasu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, w
szczególności:
- złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz zę wszystkimi
załącznikami wymaganymi przypi sami prawa.
- uzyskanie ostatecznej decyĄiwłaściwego organu administracji geologicznej.
3. Zgłoszenie zamiaru wykonania prac związanych z likwidacją studni zlokalizowanej na
działcę nt 24912 obr. 31 w Olsztynie właściwym organom.
4. Nadzór geologiczny nad pracami związanymi z likwidacją studni zlokalizowanej na działcę
nr 24912 obr. 31 w Olsztynie.
5. Opracowanie dokumentacji geologicznej powykonawczej dotyczącej likwidacji studni
zlokalizowanej na dzińcę nr 24912 obr. 31 w Olsztynię oraz przedłożenie jej właściwemu
organowi administracji geologicznej zgodnie zwlw ustawą Prawo geologiczne i górnicze.



Opis kryteriów wyboru ofert i sposobu oceny (kryteria nie podlegajq zmianie w toku danego

postępowania):

Najniższa cena

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszq dostarczyć wykonawcy: ,

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oznączenie miejsca i terminu sHądanią ofert:

W siedzibie OTBS, ul. Grunwaldzka 21a w Olsz§nie w zamkniętych kopertach do

dnia24.07.2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem,,nie otwierać do dnia 24.07.2020 r. do

godz.12.00",

Sposób złożenia oferĘ przez wykonawcę:

W siedzibie OTBS przy ul. Grunwaldzka2la w OlszĘnie.

Sp os ób pow iadomi enia oferentów o r ozstrzy gnięc iu :

Telefonicznie

Sporządził: Dariusz Kaczmaryk
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