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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Gmina Mińsk Mazowiecki zwraca się z propozycją złożenia oferty cenowej na Wykonanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinków oświetlenia drogowego na terenie 
Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zamówienie będzie realizowane w ramach zadań budżetowych Gminy Mińsk Mazowiecki odpowiednio 
pod nazwami: 

Zadanie l: ,,Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim", 
Zadanie 2: ,,Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, 
ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71.", 
Zadanie 3: ,,Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).", 
Zadanie 4: ,,Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.", 
Zadanie 5: ,,Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi 
Mikanów.", 
Zadanie 6: ,,Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.", 
Zadanie 7: ,,Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.", 
Zadanie 8: ,,Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara 
Niedziałka).", 
Zadanie 9: ,,Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.", 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezależnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych 
budowy oświetlenia dróg należących do zarządców publicznych. 

Zadanie 1 obejmuje budowę oświetlenia w m. Borek Miński wzdłuż działek drogowych nr 26/1 i 26/2, 
od działki o nr ewid. 48 do działki nr 59/3. 
Zadanie 2 obejmuje budowę oświetlenia w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, 
ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. 
Zadanie 3 obejmuje budowę oświetlenia w m. Chochół wzdłuż działki drogowej nr 219, od działki o nr 
ewid. 126/4 do działki nr 151. 
Zadanie 4 obejmuje budowę oświetlenia w m. Huta Mińska wzdłuż działki drogowej nr 145, od działki 
o nr ewid. 132/8 do działki nr 136/2. 
Zadanie 5 obejmuje budowę oświetlenia w m. Mikanów wzdłuż działki drogowej nr 86, od działki o nr 
ewid. I 03 do działki nr 88. 
Zadanie 6 obejmuje budowę oświetlenia w m. Marianka wzdłuż działki drogowej nr 200, na całej 
długości. 
Zadanie 7 obejmuje budowę oświetlenia w m. Stare Zakole wzdłuż działki drogowej nr 137/1, od 
działki o nr ewid. 46/1 do działki nr 144. 
Zadanie 8 obejmuje budowę oświetlenia w m. Karolina wzdłuż działki drogowej nr 869, na całej 
długości oraz w m. Stara Niedziałka wzdłuż działki drogowej nr 800/1, na odcinku od granicy z m. 
Karolina do działki nr 497/3. 
Zadanie 9 obejmuje budowę oświetlenia w m. Nowe Osiny wzdłuż działki drogowej nr 176, na całej 
długości. 

Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość Zadań. 



Dla każdego ze wskazanych wyżej Zadań wymagane jest opracowanie odrębnego kompletu 
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo budowlane, w formie 
papierowej w ilości po 4 komplety oraz: 
- koncepcja lokalizacji oświetlenia do uzgodnienia z Inwestorem - I egz., 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 
- kosztorysy i przedmiary (inwestorskie i ofertowe) - po 2 kpi. 
zaś dodatkowo cała dokumentacja winna być zapisana na nośniku elektronicznym z możliwością 
kopiowania w formacie pdf. dla potrzeb przetargowych a przedmiar w wersji umożliwiającej edycję w 
programach służących do kosztorysowania. 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i 
decyzji, w tym uzyskanie decyzji realizacyjnej inwestycji na rzecz Zamawiającego, tj. stosownego 
zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych lub decyzji 
pozwolenia na budowę. 
Opracowanie dokumentacji winno następczo umożliwiać Zamawiającemu opisanie przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane w sposób zgodny z wymogami określonymi w art, 99 - I 03 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót 
budowlanych. W okresie realizacji przez Zamawiającego inwestycji na podstawie opracowanej przez 
dokumentacji, Wykonawca (projektant) zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego. 

Wskazania projektowe: moce opraw ledowych zasadniczo nie większe niż 60W, a w przypadku 
wskazania do założenia większych opraw konieczne uzgodnienie z Zamawiającym. Oprawy 
obowiązkowo winny mieć możliwość regulacji intensywności strumienia świetlnego w zależności od 
wybranych godzin (możliwość dokonywania nastaw w pojedynczej oprawie przed montażem). Typy 
opraw i słupów winny być uzgodnione z Zamawiającym. Przy uzyskiwaniu warunków z PGE 
Dystrybucja wymagana jest analiza zasadności utrzymywania określonych mocy umownych pod 
względem optymalizacji kosztów i ewentualnie występowanie o zmiany. 

Oferta musi zawierać ceny netto i brutto podane osobno dla Zadań. 

Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia) dołączając: 

- oświadczenie w zakresie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia), 

- wykaz minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy 
oświetlenia zewnętrznego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości min. 5.000.- zł brutto każda wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których projekty te zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te zostały one wykonane należycie 
(Załącznik Nr 3 do Zaproszenia), 

- Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik Nr 4 do Zaproszenia). 

Termin wykonania zamówienia: 31 października 2023 r. 

Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

Termin i miejsce składania ofert: 6.02.2023 r. 

w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego: 



Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, pok. nr 10 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub jako skan podpisanej papierowo oferty, na adres e-mail: 
drogowiec@minskmazowiecki.pl 

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Aneta Kowalska 

tel.: 25 756-25-10. 

Wzór umowy która zostanie zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 5 do 
Zaproszenia. 


