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Nowogród Bobrzański, 10 kwietnia 2019r.

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 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
określonego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dn. 26 marca
2019r. Nr VIII/49/2019
zgodnie z poniższymi wytycznymi:
I.

Nazwa przedmiotu kalkulacji:

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
określonego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dn. 26 marca
2019r. Nr VIII/49/2019
II. Opis przedmiotu i dane do kalkulacji:
1. Przedmiotem
kalkulacji
jest
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodny z ustawą z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2018r, poz.
1945
ze
zmianami)
i
innymi
przepisami
odrębnymi.
Wykonanie przedmiotu zamówienia, którego dotyczy kalkulacja powinno zostać
zrealizowane w terminie 8 m-cy do dnia podpisania umowy.
2. Kalkulacja powinna obejmować:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym
przygotowanie wszelkich pismo związanych z procedura planistyczną,
- zabezpieczenie materiałów planistycznych na potrzeby przedmiotowego projektu
planu miejscowego (z wyłączeniem podkładów mapowych, które leżą po stronie
Zamawiającego tj. mapa zasadnicza PDF i mapa w formacie shp).
- przygotowanie niezbędnych dokumentów towarzyszących w tym prognoza wpływu
ustaleń planu na środowisko, opracowanie ekofizjograficzne (jeżeli taki dokument
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będzie wymagany), prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
itp.,
- uczestnictwo w konsultacjach społecznych, dyskusjach, komisjach i sesjach Rady
Miejskiej,
- inne koszty związane z ww opracowaniem np. koszt dojazdu, koszty wydruków w tym
zawiadomień, pism, dokumentacji planistycznej, zapisów na nośniku CD i zapisów
umożliwiających publikacje w Dzienniku Urzędowym, koszty sporządzenia przedmiotu
zamówienia w wersji wektorowej w tym w formacie SHAPE, itp.
3. Zamawiający na potrzeby zlecenia przekaże wnioski dot. zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
III.

Zakres przedmiotu kalkulacji:

Kalkulacja

cenowa

powinna

zawierać

łączną

cenę

brutto

wartości

zamówienia.

Termin:
Termin składania kalkulacji: 17 kwietnia 2019r.

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. 2018, poz. 1025
tj. z póź. zm.)

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak
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