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RGG.271.6721.151.2019.3    Bolesławiec, dnia 26 lipca 2019 r. 

RGG.271.6722.152.2019.3 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo 

dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację usług pn:  

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we 

wsi Golnice” i „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą 

wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny". 

 

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2018r., poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8) ww. ustawy. Dokumentację przygotowano na podstawie 

Zarządzenia Nr 338/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie dokonywania wydatków środków 

publicznych z budżetu Gminy Bolesławiec o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto. 

 

I. Zamawiający: 
Gmina Bolesławiec 

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec 

NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457 

Powiat: bolesławiecki  

Województwo: dolnośląskie 

Tel.: 75/732 32-21 do 23 

Fax.: 75/735 17-83 

 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1)  „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we 

wsi Golnice” dla obszaru o powierzchni ok. 6,03 ha określonego w załączniku graficznym nr 1 i nr 2 do uchwały 

VIII/82/19 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 czerwca 2019 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice; 

2) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 

297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny" dla obszaru o 

powierzchni ok. 58 ha określonego w załączniku graficznym do uchwały nr VIII/88/19 Rady Gminy Bolesławiec z z 

dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla 

terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa 

Bolesławiecka i Kraśnik Dolny; 

w formie graficznej i tekstowej, z uwzględnieniem zakresu merytorycznego wynikającego bezpośrednio z podjętych 

uchwał i wymogów ustawowych, poszerzonego o wszystkie niezbędne elementy, które ujawnią się w trakcie 

sporządzania dokumentów i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do 

jego siedziby, to jest do Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, przedmiotu zamówienia w następujących 

formach: 

1) przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany studium w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

2) przygotowanie wystąpień i załączników do PWIS i RDOŚ w sprawie uzgodnienia zakresu i szczegółowości prognozy 

oddziaływania na środowisko w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 
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3) zgromadzenie i analiza materiałów wyjściowych, w tym zgromadzenie kompletu podkładów mapowych (dostępne 

materiały w formacie swde. przekazuje Zamawiający, materiały w innym formacie Wykonawca pozyskuje na 

swój koszt); 

4) analiza złożonych wniosków do planu miejscowego wraz przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia; 

5) opracowanie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem uwag i wniosków Zamawiającego jak również z 

uwzględnieniem obowiązujących na terenie gminy "Standardów sporządzania, zapisu i przekazania dokumentów 

planistycznych" dostarczonych przez Zamawiającego. 

6) Dostarczenie Zamawiającemu: wydruk rysunku(ów) - (1 szt.) + wersja elektroniczna (w formacie jpg. lub tif.) 

w kolorze w skali  uzgodnionej z Zamawiającym; wydruk tekstu studium/planu (1 szt.) o układzie zapisu 

uzgodnionym z Zamawiającym, wg. przyjętego w tut. urzędzie standardu zapisu; 

7) wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z uwag i wniosków Zamawiającego; 

8) opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” – wersja elektroniczna (rysunek w formacie jpg. lub tif., w 

skali oryginału, tekst w formacie doc.), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

9) przygotowanie pism przewodnich o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu miejscowego wraz z niezbędną 

dokumentacją, w tym projekt planu/studium wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania  

na środowisko, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

10) uzyskanie od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pozytywnej opinii o projekcie; 

11) wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień oraz ewentualne 

ponowne uzgodnienie projektu; 

12) przygotowanie wniosku(ów) w celu uzyskania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych 

na cele nierolnicze i/lub leśne o ile będzie to konieczne; 

13) przygotowanie wykazów opinii i uzgodnień w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

14) przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia  

do publicznego wglądu – wydruk (1 szt., rysunek w skali uzgodnionej z Zamawiającym) + wersja 

elektroniczna (rysunek w formacie jpg. lub tif. w rozdzielczości uzgodnionej z Zamawiającym, w skali 

oryginału, tekst w formacie doc.); 

15) przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o terminie wyłożenia projektu 

zmiany planu w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

16) udział projektanta w dyskusji publicznej (w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego) nad przyjętymi  

w projekcie zmiany planu rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z dyskusji; 

17) przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu w trakcie wyłożeń  

do publicznego wglądu, w formacie uzgodnionym z Zamawiającym; 

18) wprowadzenie ew. zmian do projektu, wynikających z uwzględnienia przez Wójta Gminy uwag - w 

przypadku zmian powodujących konieczność ponownego wykładania projektu do publicznego wglądu 

warunki wykonania zmian zostaną określone w umowie; 

19) na min. 2 tygodnie przed posiedzeniem komisji Rady Gminy przekazanie Zamawiającemu projektu planu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniami i rozstrzygnięciami, o których mowa w art. 

20 ust. 1 ustawy o pizp, m.in. rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych- w uzgodnieniu z Zamawiającym, a także uzasadnieniem, o którym 

mowa w art. 15 pkt 1 ustawy o pizp., do uchwalenia, zredagowanych w edytorze aktów prawnych w 

formacie .zipx lub XML – do uzgodnienia z Zamawiającym, zgodnym z formatem używanym przez redakcję 



załącznik nr 1 
formularz oferty Wykonawcy 

 

 

URZĄD GMINY 
BOLESŁAWIEC 
Ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec 
tel. 075 732 32 21, fax 075 735 17 
83 

SPORZĄDZENIE MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka 
i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice.  

 3 
www.gminaboleslawiec.pl, www.bip.gminaboleslawiec.pl, urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

 

dziennika urzędowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w formie elektronicznej (płyty CD w 

liczbie 16 szt.); 

20) udział projektanta w posiedzeniu Komisji Rady Gminy poprzedzającej uchwalenie ww. planu w miejscu 

 i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania radnych; 

21) na min. 5 dni przed posiedzeniem Rady Gminy przekazanie Zamawiającemu załączników graficznych  

do planu: 

a) w skali oryginału, złożonymi do formatu A4 – w liczbie 1 egzemplarza; 

b) w skali do uzgodnienia z Zamawiającym, złożonymi do formatu A4 – w liczbie 4 egzemplarzy; 

22) wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie w wyniku stwierdzenia przez Radę Gminy takiej 

konieczności lub w wyniku uwzględnienia przez Radę Gminy uwag – w przypadku wprowadzenia przez Radę 

Gminy zmian powodujących konieczność ponownego: zaopiniowania, uzgodnienia lub wyłożenia projektu 

do publicznego wglądu - warunki wykonania zmian zostaną określone w stosownej umowie; 

23) skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych i przekazanie do oceny przez 

Wojewodę, obejmującej: 

a) oryginał dokumentacji planistycznej w formie książkowej, zbindowanej lub w segregatorze –  

do uzgodnienia z Zamawiającym, wraz ze wszystkimi załącznikami; 

b) 1 kopie dokumentacji planistycznej w formie książkowej, zbindowanej lub w segregatorze –  

do uzgodnienia z Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami; 

24) Ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie: 

a) jeden egzemplarz kolorowy planszy planu miejscowego pomniejszony do skali 1:5 000, zafoliowany  lub 

wydrukowany na foli, oprawiony w listwy, przystosowany do zawieszenia na ścianie w uzgodnieniu z 

zamawiającym; 

b) dwie płyty CD/DVD, zawierające: 

- sporządzoną/zeskanowaną dokumentację planistyczną w formie pliku *.pdf; 

- tekst planu/studium wraz z załącznikami w formacie *.doc; 

- rysunki w skali oryginału, w wersji kolorowej o rozdzielczości min.  300DPI,  

do odczytu plików *.jpg; 

- prognozę oddziaływania na środowisko (rysunki, mapy w skali oryginału, w wersji kolorowej  

o rozdzielczości min. 300DPI, do odczytu plików *.jpg i części tekstowej *.doc, *.pdf, *.rtf); 

- podkłady mapowe - w formacie .tiff.; 

- opracowane w ramach prac pliki projektowe: warstwy GIS w pełnej postaci w formacie SHAPE w pełnej 

postaci, z możliwością ich edycji zgodnie z przyjętymi w gminie "Standardami sporządzania, zapisu i 

przekazania dokumentów planistycznych" dostarczonymi przez Zamawiającego ; 

25) Do czasu stwierdzenia przez Wojewodę zgodności planu z przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do 

podejmowania wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem planu. 

26) Dla realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy do wglądu wszelkie możliwe do udostępnienia 

materiały – będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowego 

opracowania. 

27) Zamawiający poniesie koszty operacyjne związane z opłatami pocztowymi za rozsyłane ogłoszenia, obwieszczenia 

i wnioski, kosztami ogłoszeń prasowych, związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

28) Ponadto opracowanie powinno być sporządzone za pomocą oprogramowania GIS bądź innego zgodnego lub za 

pomocą oprogramowania typu CAD w formacie z rozszerzeniem *dwg, a zamawiający wymaga aby: 

a) opracowane w ramach prac warstwy GIS zostały przekazane w pełnej postaci w formacie SHAPE; 

b) opracowane w ramach prac pliki projektowe w formacie z rozszerzeniem typu *dwg zostały przekazane w pełnej 

postaci z możliwością ich edycji; 
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c) komplet materiałów tekstowo-graficznych opracowania został przekazany w formacie z rozszerzeniem typu 

*.DOC, *.PDF, *.JPG lub podobnym, umożliwiającym ich powielanie; 

29) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanego opracowania, do jego utrwalenia, zwielokrotnienia i rozpowszechniania na wszystkich polach 

eksploatacji jak w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znanych w 

chwili zawarcia umowy oraz wyrazi zgodę na wniesienie do opracowania zmian koniecznych, którym nie miałby 

słusznej podstawy się sprzeciwić, a także zezwoli na dowolne przetwarzanie (adaptację) opracowania przez 

Zamawiającego i osoby trzecie działające na jego zlecenie. 

 

III. Wymagania, jakie winni spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) Są podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub inną jednostką organizacyjną utworzoną zgodnie z 

przepisami prawa, związaną zakresem działalności z przedmiotem zamówienia.  

Zamawiający sprawdzi spełnienie przedmiotowego warunku we własnym zakresie w oparciu o Krajowy Rejestr 

Sądowy lub Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.  

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi. 

3) Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał co najmniej dwa miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego wskazane wyżej usługi zostały 

wcześniej wykonane Oferent nie ma obowiązku przedkładania dowodów wykonania tych usług. 

 

IV. Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia 

wymagań: 
1) Wykaz należycie wykonanych usług, według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: 
1) Termin wykonania zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice” do dnia 27.03.2020 r. 

2) Termin wykonania zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa 

Bolesławiecka i Kraśnik Dolny" do dnia 27.03.2020 r. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową; 

2) posiadać datę sporządzenia; 

3) zawierać nazwę, adres Wykonawcy lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON; 

4) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika. 

 

VII. Kryteria wyboru oferty: 
Cena brutto w złotych –  100% 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 
VIII.1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

Urząd Gminy Bolesławiec 

ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec 
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do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00.    

Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczona następująco: 

„Sporządzenie mpzp dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii 

kolejowej we wsi Golnice”. 

VIII.2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

VIII.3. Zamawiający nie przyjmuje ofert składanych drogą elektroniczną. 
VIII.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
VIII.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

VIII.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIE WYBRANIA ŻADNEGO WYKONAWCY. 

 

X. Sposób zapłaty za wykonaną usługę: 
Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym odbiorze wykonanych prac. 

 

XI. Dodatkowe informacje: 
Dodatkowych informacji udziela:  

Jarosław Babiasz - Kierownik Referatu Rolnictwa Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

Tel.: 75/732 32-21 do 23 wewn. 115; 

poniedziałek -piątek w godzinach 8.30-15.00; 

E-mail: j.babiasz@gminaboleslawiec.pl 

 

XII. Załączniki: 
1) Zał. nr 1 Formularz oferty Wykonawcy (wzór) 

2) Zał. nr 2 Wykaz usług (wzór) 

3) Zał. nr 3 Umowa (wzór) wraz z załącznikami (harmonogram rzeczowo - finansowy, szczegółowy opis przedmiotu 

umowy, materiały udostępniane przez zleceniodawcę - wzory; umowy i załączników nie trzeba załączać do 

oferty); 

4) Zał. nr 4 Kopia uchwał inicjujących wskazane w przedmiocie zamówienia procedury planistyczne. 

 


