
Przyrów, dnia 31.12.2020r 

Nr PLP.271.1.6.2020 

 
OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ  USŁUDZE  NA WYKONANIE 

Projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Przyrów i Projektu zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Sieraków, Staropole, 
Sygontka i Zalesice. 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.zm.) 

określonego w art. 4 pkt. 8. 

W związku z planowanym w/w opracowaniem  GMINA PRZYRÓW  prosi o przedstawienie 

oferty cenowej w następującym zakresie: 

I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest 

Opracowanie „Projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przyrów” wg Uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady gminy w Przyrowie z 

dnia 30 grudnia 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów oraz „Projektu 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: 

Sieraków, Staropole, Sygontka i Zalesice.” zgodnie z Uchwałami Nr XVIII/119/2020 do  

Nr  XVIII/122/2020 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 grudnia 2020r    

Opracowanie w/w Studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmuje 

przygotowanie: pism do uzgodnień, opinii, oraz innych opracowań wymaganych przy 

sporządzaniu  projektu zmian Studium i Planów zagospodarowania przestrzennego, udział w 

posiedzeniu Komisji Urbanistycznej, przedstawienie Radzie Gminy do zatwierdzenia 

projektów zmian oraz przygotowanie dokumentacji planistycznej do Wojewody. 

Uchwały do zatwierdzenia muszą być przygotowane w edytorze aktów prawnych.   

Zmiana Studium i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego oprócz wersji 

papierowej muszą być sporządzone na nośniku elektronicznym.  

 
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

 wykonawca winien prowadzić działalność w wymaganym zakresie, 

 wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 wykonawca winien posiadać uprawnienia  urbanistyczne i przynależeć do Izby Urbanistów  

III. Wymagania organizacyjne: 

 Wykonawca wykona Projekty zmiany Studium i planów zagospodarowania  

przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z 

uzgodnieniami i opiniami, przedstawi Radzie Gminy do zatwierdzenia oraz przygotuje 

dokumentację planistyczna do Wojewody zgodnie z pkt.I. 



 termin płatności 21dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z 

harmonogramem realizacji prac zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

 umowa zostanie sporządzona po rozstrzygnięciu przetargu przy udziale obydwu stron z 

zastosowaniem zapisów zawartych w ofercie i niniejszym zaproszeniu. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana przedłoży w dniu podpisania umowy: 

 dokument potwierdzający prowadzenie działalności w wymaganym zakresie oraz 

kserokopie uprawnień urbanistycznych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby 

Urbanistów. 

 harmonogram prac 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium Waga   

cena 100 

  

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 11.01.2021r  do godz. 11:00 

Urząd Gminy 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

w formie elektronicznej na adres: zamowienia@przyrow.pl 

Otwarcie ofert w dniu 11.01.2021r o godz.11:05 pok. Nr 17 – Urzędu Gminy 

Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń wm oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli 

oferty w następujący sposób: w formie pisemnej drogą e mailową. 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

stanowisko  inspektor 

imię i nazwisko Joanna Nowakowska 

tel.   0 (34) 35 54 120-123 w.34   

fax.    0 (34) 35 54 120 w.21   

w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  

 

BIP 

2. a/a 
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