
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sporządzenie projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla części obrębu 

Jankowo 

Drawsko Pomorskie, dnia 16 kwietnia 2020 r. 

GN.6721.1.2020.MH 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  

1)    Zamawiający: Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko 

Pomorskie, NIP 674-00-06-008 działająca przez Burmistrza Drawska Pomorskiego 

                                              zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienia 

publiczne: 

„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie dla części obrębu Jankowo”. 

2)  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu określonego w uchwale Nr 

XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie dla terenów obejmującego część obrębu Jankowo o pow. ok. 8 ha, w tym: 

- pozyskanie urzędowych kopii map zasadniczych w odpowiedniej skali, gromadzonych 

w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z przeznaczeniem do celów 

planistycznych – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu  przestrzennym  

- przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie, wynikającej z ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

293). 

- opracowanie projektu miejscowego planu w zakresie wprowadzenia funkcji, które nie 

naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie, a także art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu, 

w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu wg ustawy  z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U.  z 2020 r., poz. 283), 



- opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wykonanego do projektu zmiany planu, o ile zajdzie taka 

konieczność, w tym opracowanie elaboratu rolnego, opisu taksacyjnego lasu; 

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb opracowania miejscowego planu 

- opracowania prognozy skutków finansowych do planu. 

- innych uzgodnień i opinii wynikających z przepisów prawa. 

- sporządzenie metadanych planu zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489)  

3)   Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy. 

4)    Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień zawodowych, o których mowa 

w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U.  z 2020 r. poz. 293) 

5)   Okres związania ofertą: 30 dni 

6) Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskiwania informacji: Marcin 

Hnatkowski, e-mail: nieruchomosci@drawsko.pl, tel. 94 34 46 812,  pokój Nr 110 w Urzędzie 

Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. gen. W. Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 

7)   Kryteria wyboru ofert: Cena. 

8)   Do oferty należy załączyć następujące dokumenty / oświadczenia: 

- oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 

22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843); 

- kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 

5  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 293) 

(szczegółowo wskazać jakie - niezbędne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia); 

9)  Warunki gwarancji (jeśli dotyczy): nie dotyczy 

10)  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie 

pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. 

11)  Miejsce i termin złożenia/ przesłania ofert: ofertę należy złożyć/ przesłać do dnia 30 

kwietnia 2020 r., do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskie, 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój Nr 210 z dopiskiem: „Oferta 

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Drawsko Pomorskie dla części obrębu Jankowo” 



12)  Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie 

zmienione. 

13)  Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne 

postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym 

postępowaniu. 

14)  Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez 

podania przyczyny. 

15)  Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: 

a)   w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, 

b)   cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający 

przeznaczył na finansowanie zamówienia, 

c)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodując, że 

dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne. 

 


