
 

 

 
Urząd Gminy Rząśnik – tel.: (29) 5929 260  

fax: (29) 5929 285, email: sekretariat@rzasnik.pl 

ZP.2710.21.2020                                                                                                 Rząśnik, dnia 2020-05-18 

 Do wykonawców 

W ramach procedury rozeznania rynku Gmina Rząśnik zaprasza do składania ofert na „Opracowanie 
raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej 
Grodziczno – Grądy Polewne, gmina Rząśnik” zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ-I.4220.124.2020.ASY.3 z dnia 14 maja 2020 r. 

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do 22 maja 2020 r. 
do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres: Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik  
lub drogą elektroniczną na adres: przetargi@rzasnik.pl   

Metodologia: opracowanie wykonane zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Osoba sporządzająca raport powinna spełniać warunki określone w art. 74a ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie środowiska, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283). oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 
wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz 
rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji. 

4. Gmina Rząśnik zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych  
w Urzędzie Gminy Rząśnik. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

Termin realizacji zamówienia: Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 15 lipca 2020 roku. 

Z poważaniem 
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Urząd Gminy Rząśnik – tel.: (29) 5929 260  

fax: (29) 5929 285, email: sekretariat@rzasnik.pl 

Załącznik nr 1  

do rozeznania rynku ZP.2710.21.2020                                                                                                                                  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania pod nazwą „Rozbudowa 
drogi gminnej Grodziczno – Grądy Polewne, gmina Rząśnik” 

DANE OFERENTA: 

……………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Nawiązując do zaproszenia o przedstawienie oferty na Opracowanie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Grodziczno – Grądy Polewne, gmina 

Rząśnik” 

1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w rozeznaniu cenowym.  
2. Cena oferty  

 

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: ……………… złotych  /słownie: ………………………………………./ 

WARTOŚĆ OFERTY NETTO: ………………… złotych  +  ………% VAT 

 

3. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozeznaniu cenowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą.  

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

5. Oświadczam, że przy zatrudnieniu pracowników spełniam wymogi o wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

 

 

......................................................  

    (data i podpis Wykonawcy) 


