
 

 Nowogród Bobrzański, dnia 28.08.2017 r. 

 

DGM.7011.06.2017 AA 

 

Zapytanie ofertowe 

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na „Opracowanie planu przyłączenia lamp w m. Cieszów”. 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-10 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach 

realizacji zadania Opracowanie planu przyłączenia lamp w m. Cieszów”. 

1. Dokumentacja: 

 Projekt budowlany – 4 egzemplarze papierowe i 1 egzemplarz na płycie CD  

 Projekt wykonawczy – 2 egzemplarze papierowe i 1 na płycie CD 

 Kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz papierowy i  1 na płycie CD 

 Przedmiar robót – 1 egzemplarz papierowy i 1 na płycie CD 

 

2. Zakres opracowania 

 Zaprojektowanie oświetlenia drogowego LED do numerów 9a, 26 i 28 

w m. Cieszów 

Mapa poglądowa projektowanego oświetlenia drogowego oraz mapa poglądowa 

z rozmieszczeniem istniejącego przyłącza i linii oświetleniowej stanowią załącznik do 

niniejszego zaproszenia. 

 

3. Pozostałe 

a) Tereny zalewowe 

b) Niezbędne uzgodnienia, uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego 

c) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego  

d) Mapę do celów projektowych dostarcza Wykonawca 

e) Zapłata nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę 

 

 

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 
e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziy urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, 
piątek.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 

 



Termin składania ofert: 06.08.2017 r. 

 

Termin realizacji: 30.11.2017 r.   

 

Miejsce składnia: 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

lub e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 
 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

