załącznik nr 3 do regulaminu udzielania
zamówień publicznych których wartość nie
przekracza kwoty 30.000 euro

Szydłowiec dnia 11.04.2018r.
ZPI.6733.P.1.2017.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający :
Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617-86-30
fax. (48) 617-05-10
e-mail: urzad@szydlowiec.pl
NIP: 799-13-72-685
REGON: 000523790
zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami dot.
Kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
na działce nr 47 w miejscowości Hucisko gm. Szydłowiec.
Celem opinii jest ocena, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących
potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z § 2 i § 3 tego Rozporządzenia).
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami
w zakresie oddziaływania planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ORANGE
POLSKA S.A. NR OBIEKTU 87775 WRA_SZYDLOWIEC_HUCISKO 50, lokalizowanej na
części działki nr ewid. 47 w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec.
Parametry planowanego przedsięwzięcia:
- WIEŻA ANTENOWA – wysokości ok. 40 m,
- 3 SZTUKI ANTEN SEKTOROWYCH O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:




ANTENA A1.1 O AZYMUCIE 90O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,
ANTENA A2.1 O AZYMUCIE 210O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,
ANTENA A3.1 O AZYMUCIE 320O ZAWIESZONEJ NA WYSOKOŚCI 39 m n.p.t.,
MAKSYMALNIE EIRP 9 640 W,

- lokalizacja anteny zgodnie z załączoną mapą z zaznaczoną lokalizacją anteny i kierunkami wiązek
osi głównych poszczególnych anten i wysokością dolnego krańca tiltu.
Celem opinii jest ocena, czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie zaliczane będzie do przedsięwzięć mogących
potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z § 2 i § 3 tego Rozporządzenia).
2. Termin realizacji zamówienia.
14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Miejsce i termin składania ofert.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego,
w terminie do dnia 18.04.2018r. do godz.15.00.
4. Warunki płatności.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie
rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty złożenia
rachunku/faktury. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy
przedmiotu zamówienia.
5. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Albert Krzewiński – tel. 48 617-86-47.
6. Sposób przygotowania oferty.
6.1.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
6.2.Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą i adresem oferenta z
dopiskiem „Wykonanie opinii wraz z uzasadnieniem i wnioskami dot. Kwalifikacji
przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 47 w
miejscowości Hucisko gm. Szydłowiec. ”.
6.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6.4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez autora opracowania opinii wymagań
odnośnie posiadanego wykształcenia i doświadczenia o których mowa w art. 74 a ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.
poz.353).
7. Opis sposobu obliczania ceny.
7.1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium oceny (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
- kryterium oceny ofert – cena za opracowanie opinii.
- waga kryterium – 100%
- zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: Cena za opracowanie 1 projektu decyzji
Wzór: Cn : Cb x 100
Sposób oceny: Cn – cena oferty najniższej : Cb – cena oferty badanej x wskaźnik kryterium.
7.2.Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji
zamówienia (tj. dojazdów, wizji lokalnych, materiałów biurowych, płac itp.)
7.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do
obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym.
8. Umowa.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy.

…..................................
Załączniki:
- formularz ofertowy,
- wzór umowy,

podpis

