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Nowogród Bobrzański, 02 listopada 2017r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA 

WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia 

zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na: 

Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 

Nowogród Bobrzański w latach 2014-2017 

zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

I. Nazwa przedmiotu kalkulacji: 

Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nowogród 

Bobrzański w latach 2014-2017 

II. Opis przedmiotu i dane do kalkulacji: 

1. Przedmiotem kalkulacji jest zlecenie wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym Gminy Nowogród Bobrzańskich w latach 2014 – 2017 zgodnie z wymogami 

art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.J. Dz. U. 2017r., poz. 

1073). Wykonanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy kalkulacja powinno zostać 

zrealizowane nie później niż do 30 listopada 2017 roku.  

2. Kalkulacja powinna obejmować:  

-  opracowanie analizy w formie opisowej i zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 

- opracowanie projektu chwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrzański 

- inne koszty związane z ww opracowaniem np. koszt dojazdu, koszty wydruków itp. 

3. Zamawiający na potrzeby zlecenia przekaże rejestry dot. decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, materiały dot. studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu miasta i gminy Nowogród Bobrzański, należy pobrać z gminnego 

portalu mapowego pod adresem: http://nowogrodbobrzanski.e-mapa.net/ warstwa planowanie 

przestrzenne. 

http://nowogrodbobrzanski.e-mapa.net/
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III. Zakres przedmiotu kalkulacji: 

Kalkulacja cenowa powinna zawierać łączną cenę brutto wartości zamówienia. 

 

Termin: 

Termin składania kalkulacji: 06 listopada 2017 roku 

 

IV. Miejsce składania: 

Kalkulację cenową prosimy złożyć w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: 

Andżelika Surman – a.surman@nowogrodbobrz.pl,  

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzański 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

tel. 68 329 09 62 – 64 wew. 148 

 

Złożenie kalkulacji cenowej nie stanowi podstawy do roszczenia o zawarcie umowy na wykonanie 

przedmiotu wyceny, a złożona kalkulacja nie będzie stanowić oferty handlowej  

w rozumieniu art. 66 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.(Dz.U. 2016, poz. 380 tj. 

z póź. zm.) 

 

        Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

         Paweł Mierzwiak 

mailto:a.surman@nowogrodbobrz.pl

