Lewin Brzeski, 30.09.2020r.
BI.I.7021.20.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do złożenia oferty na
„Opracowanie aktualizacji/zmiany granic aglomeracji Lewin Brzeski”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Burmistrz Lewina Brzeskiego reprezentujący Gminę Lewin Brzeski,
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
tel. 077-424-66-00; fax.: 077-424-66-38
email: lb@lewin-brzeski.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:
- wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji zarówno w części opisowej (wniosek / plan), jak i
graficznej (mapa w skali 1:10000 lub 1:25000)
- uzasadnienie wielkości oraz sposobu obliczenia wskaźnika Równoważnej Liczby
Mieszkańców (RLM) dla aglomeracji
- zaopiniowanie planu aglomeracji w regionalnej zlewni Wód Polskich oraz ustosunkowanie się
do ew. uwag tej instytucji i naniesienie stosownych korekt do planu aglomeracji
- zaopiniowanie planu aglomeracji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), co
jest konieczne w przypadku, gdy na obszarze i w granicach aglomeracji znajdują się obszary
chronione, jak np. Natura 2000 czy pomniki przyrody) oraz ustosunkowanie się do ew. uwag tej
instytucji i naniesienie stosownych korekt do planu aglomeracji
- przygotowanie projektu uchwały rady gminy wraz z uzasadnieniem dla wyznaczenia, zmiany lub
likwidacji aglomeracji
Do opracowania powyższego należy wykorzystać posiadany przez Zamawiającego dokument pn.:
„Weryfikacja aglomeracji Lewin Brzeski” sporządzony w 2018 roku.
3. Kryteria oceny ofert oraz waga:
Oferty będą oceniane według kryterium:
cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt
Sposób oceny:

Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej
4. Termin składania ofert:
Oferty należy składać na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
Do dnia: 09.10.2020r. do godz.: 11:00 (pok. 2 – biuro podawcze)
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Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na: „Opracowanie aktualizacji/zmiany granic aglomeracji Lewin Brzeski”.
Nie otwierać przed 09.10.2020r. przed godz. 11:00
5. Termin realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 18.12.2020r.

Załączniki:
- formularz oferty wraz z załącznikami
- wzór umowy
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