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ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY 

Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego 
w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w 
Sto jadłach". 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2454). 
Budowa drogi na nieutwardzonej części ul. Leśnej w Stojadłach (od skrzyżowania z ul. 
Książęcą do działki nr 228/7) ma zostać określona na podstawie koncepcji własnej 
Wykonawcy. Pod uwagę należy wziąć potrzebę budowy chodnika dla pieszych, 
prawidłowego odwodnienia pasa drogowego (w tym zgodne z przepisami odprowadzenie 
wody do najbliższego odbiornika np. na działce nr 316) oraz zasadę minimalnej ingerencji w 
tereny zabudowane. 

Wykonawca programu funkcjonalno - użytkowego wimen uwzględniać rozwiązania 
zwiększające szanse Zamawiającego na uzyskanie potencjalnego dofinasowania. Istotna w 
tym kontekście jest „w szczególności prawidłowość przyjętych rozwiązań techniczno 
budowlanych, elastyczność w kształtowaniu elementów drogi wynikającą z lokalnych potrzeb 
komunikacyjnych oraz jej otoczenia, kompleksowość zaplanowanych robót, stosowanie 
rozwiązań techniczno-budowlanych podnoszących poziom bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu oraz gwarantujących sprawne odwodnienie drogi" (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek 
samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i 
gminnych). 

Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony w następującej ilości 2 
papierowych egzemplarzy. Oprócz wersji papierowej program należy wykonać w wersji 
elektronicznej na nośniku elektronicznym, z możliwością kopiowania dla potrzeb 
przetargowych w formacie PDF. 

Zaleca się, aby potencjalni wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji programu 
funkcjonalno - użytkowego i w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia 
i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

Oferta musi zawierać ceny: netto i brutto. 

Uwaga: Wraz z ofertą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty 
równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej trzech 



niezależnych programów funkcjonalno - użytkowych dotyczących inwestycji drogowych lub 
dokumentacji projektowych - drogowych o wartości minimum 1 O.OOO zł każda (w przypadku 
wykonania programu u Zamawiającego wystarczy wskazać numer i datę zawarcia umowy). 
Wymagane jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy RODO (można podpisać załączony 
dokument z dopiskiem „akceptuję"). 

Termin wykonania zadania: 28 październik 2022 r. 
Kryterium oceny ofert: cena. 

Termin i miejsce Śkładania ofert: 31.08.2022 r., Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, w pok. nr 
10, fax 25 756-25-00 lub na adres e-mail drogowiec@minskmazowiecki.pl. Osobą 
upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Radosław Legat, 25 756-25- 
00. 


