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         Rybno, dnia 19.11.2021 r. 

 

 

 

 

Rozeznanie cenowe 

 

 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Zamawiającym jest: Gmina Rybno 

ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

NIP: 837-16-92-261, REGON: 750148466 

telefon: (46) 861-14-38 

e-mail: sekretariat@gminarybno.com 

 

Na podstawie Regulaminu z dnia 03.02.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Gminy Rybno, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto, 

zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie postępowań przetargowych do dziesięciu 

zadań inwestycyjnych zgodnym z wykazem planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 

roku zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozeznania cenowego. 

 
Termin realizacji:  - od 03.01.2022 r do 30.11.2022 r.     

Termin płatności   -  do 30 dni od przygotowania postępowania  

  

 Zamkniętą kopertę z rozeznaniem cenowym oznaczoną „Przygotowanie postępowań 

przetargowych dla dziesięciu zadań inwestycyjnych zgodnym z wykazem planowanych 

zadań inwestycyjnych w 2022 r.”   należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno,  

ul. Długa 20, 96-514 Rybno,  

  
Termin składania rozeznania upływa 30.11.2021 r. o godz. 12.00 

 

 

Kryteria oceny: 

Cena rozeznania cenowego 70%; 

Doświadczenie 30 %; 

 

 

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie postępowań przetargowych do dziesięciu 

zadań inwestycyjnych zgodnym z wykazem planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 r. 

 

2. Zakres prac obejmuje ( dla wszystkich dokumentacji przetargowych ): 

- przygotowanie SWZ zgodnie  z zapisami ustawy Pzp, 

- przygotowanie ogłoszenia, 
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- przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

- opis warunków udziału w postępowaniu,  

- opis sposobu przygotowywania  ofert, 

- nadzór nad przebiegiem postępowania (odpowiedzi na zapytania wykonawców, wyjaśnień 

SWZ, zmiany w SWZ ), 

- ocena i analiza złożonych ofert, 

- czynny udział w posiedzeniach komisji przetargowej, 

- przygotowanie informacji o formalnościach jakie powinny być spełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy, 

- obsługa platformy Sidaspzp. 

 

Dokumentacja przetargowa musi być zgodna z zapisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i innymi przepisami prawa niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania 

przetargowego. 

 

Termin realizacji zamówienia: - 03.01.2022- 30.11.2022r. 

 

3. Wymagania stawiane: 

O zamówienie mogą ubiegać się, którzy spełniają niżej podane warunki: 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego rozeznaniu cenowym. 

 

3.2 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

Zamawiający nie stawia warunków. 

 

 

3.3. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. 

W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy winni 

wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia. 

 

3.4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Zamawiający nie stawia warunków. 

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert 

4.1 Ofertę stanowi ,,formularz rozeznania cenowego” wraz z zaświadczeniami, 

wymienionymi w niniejszym rozeznaniu. Załączniki winny być przygotowane wg 

treści zawartych w rozeznaniu cenowym. 

4.2 Treść oferty musi odpowiadać treści rozeznania cenowego. 

4.3 Oferta rozeznania cenowego winna być napisana w języku polskim, na załączonym do 

rozeznania formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela - przy czym 

podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również 

wszystkie załączniki do oferty. 

4.4 Kopertę zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:  
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„Rozeznanie cenowe –   Przygotowanie postępowań przetargowych dla dziesięciu zadań 

inwestycyjnych zgodnym z wykazem planowanych zadań inwestycyjnych w 2022 r.” 
 

5. Dokumenty składające się na ofertę 

 

Rozeznanie cenowe musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

1) Formularz rozeznania cenowego, 

2) Doświadczenie wykonawcy: 

 

 

 

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących rozeznania cenowego: 

 

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:  

 

-Krystian Gołębiewski tel. 724 001 014 e-mail : sekretariat@gminarybno.com 

 

 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 

 

7.2. Termin składania rozeznania cenowego upływa dnia 30.11.2021.r   o godzinie 12.00. 

 

7.3. Rozeznanie cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 6.2. nie 

zostaną rozpatrzone.  

 

 

8. Kryteria oceny rozeznania cenowego i wyboru oferty najkorzystniejszej 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami:  

• cena (koszt) 70% 

• doświadczenie 30% 

      

 

9.  Postanowienia końcowe: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a)  odwołania rozeznania cenowego, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez 

podawania przyczyn,  

b)  zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonania wyboru oferty. 

 

 

 

 

 

_______________ 

Podpis  
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       Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego 

 

 

FORMULARZ   

 

 

 

 

           (pieczęć Oferenta) 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

 

 

Gmina Rybno 

ul.  Długa 20 

96-514 Rybno 

  
 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w rozeznaniu cenowym  na  „ Przygotowanie 

postępowań przetargowych dla dziesięciu zadań inwestycyjnych zgodnym z wykazem 

planowanych zadań inwestycyjnych w 2022r. ”. 

 
1. Cena rozeznania cenowego netto za wykonanie całości zamówienia : 

…….………………………………….. 

słownie:......................................................................................................................................... 

2. Cena rozeznania cenowego brutto za wykonanie całości zamówienia: 

……………………………………. 

słownie:......................................................................................................................................... 

Termin realizacji zamówienia:-  30.11.2022 r. 

Termin płatności 30 dni od wystawionego rachunku bądź FV 

 

3.  Powyższa cena jest ceną ryczałtową. 

 

Załącznikami do niniejszego rozeznania cenowego, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1. ...................................................................................................................................., 

2. ...................................................................................................................................., 

3. ...................................................................................................................................., 

 

       .....................dn. __.__.2021 r.       
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       Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego  

 

 SZACOWANY WYKAZ   INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2022 ROKU W 

GMINIE RYBNO      

NAZWA ZADANIA 
SZACUNKOWA   
WARTOŚĆ w zł UWAGI 

System gospodarki wodno-ściekowej  ( 
modernizacja SUW, budowa kanalizacji i 
wodociągów) 3 004 865,79 zł 

kosztorysy po aktualizacji w 
10.2021(PROW, Polski ład) 

Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej - Strażnica OSP w Matyldowie, 
Strażnica OSP w Cyprianach 1 167 634,62 zł 

 kosztorysy do 
aktualizacji(Polski ład) 

Budowa i modernizacja dróg gmina (3 odcinki) 3 192 539,91 zł (Polski ład) 

Przebudowa ze zmianą parametrów 
użytkowych i technicznych istniejacego 
budynku użyteczności publicznej - Strażnica OSP 
w Rybnie 267 713,09 zł kosztorysy do aktualizacji 

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Nr 
380506W Konstantynów-Rybnionek-Ludwików-
Rybno 274 406,64 zł kosztorysy 10.2021 (LGD) 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z zamieszkałych 
nieruchomości na terenie  
Gminy Rybno oraz  PSZOK 1 500 000,00 zł szacunkowy koszt 

Kredyt z banku  5 318 000,00 zł 
zamówienie dot. Kosztów 
obsługi kredytu  

Droga FOGR 400 000,00 zł szacunkowy koszt 

Utylizacja odpadów Jasieniec 10 000 000,00 zł szacunkowy koszt 

          


