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\Tszyscy Wykonawcy

\Vyi a6 ni e nia tre 6 c i Spe cyfi kacii I s totnych Warunk6w Z am6wienia

Dotyczy: post€powania o udzielenie zam6vzienia publicznego w trybie zapytania ofertorru.ego
na zadani'e pn.: ,rSporz4rclzenie I zmiany Mieiscowego planu zagospodarowarnia
przestrzennego teren6w zloin gaztt ziemnego Kupno w tym o6rodka zbiotu gazq
wraz z pt:zylqczami oraz. gazociqg6w kopalnianych i g;azoci4gu eksploatacyin,ego
poloio ny,ch w Gminie Kolbus zowa Wo j ew6dz two po dkarp ackie',

1'. Zamawiajqcy tj. Gmina l(olbuszorva, ul. Obroric6w Pokoju 21, 36..100 I{olbuszowa modyfil<u1e
tte56 Zapytania Ofertowego sporz4dzonego w postgpowaniu o udzieleniu zam6wienia
publicznego w nas t€puj4cym zakresie:

Pkt. V - Opis przedmiotlr zatn6wienia:
Podana powiezchnia obszaru objptego uchwal4: Obszar objetl opracowanienn planu miejscowego wynosi
ok. 20 ha.

Pkt. VI - Warunki wdzialv w postqpowaniu:
O udzielenie zarr,6..lv'renia rrLog4 ubiegai siE lWykonawcy,kt6ruy spelniaj4 nastq:puj4ce warunki i zl:o2q
potwierdzaj4ce dokumenty:

Posiadaj4 niezbEdn4 wredzq: i do6wiadczenie otaz dysponuja potencjalem techrnicznymi osobami zdolnynni
do wykonania zall:'6ltenia. Na potwterdzen:ie spelnienia tego warunku do ofer:ty nalezy dolqczyt:

- Informacjp o wykonanych pnez gl6'wnego projektanta miejscowych plan6w zagospodarowaLnia

przestrzennego. Gl6wny prrojektant planu musi posiadai do6vdadczenie .v wykonywaniu co najm:niej
piqciu mrejscowych plan<iw zagospodarowania przestrzennego sporz4d:ronych wedlug procedur i
problematyki okre6lonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu

Przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z p6'2n. zm.),obejmuj4cych obszary o powierzchni nie
mniejszej ni2 t ha. W infotmacji nalezy poda6: peN.n4nazwp planu miejscowego, datp rozpoczpcia prac nad
planem miejscowym oraz ogloszenia planu 'w Dzienniku UzEdowym Wojew6dztw^, rr^zwe i adres gminy/
miasta, powierzchnig w ha - Propozycig wykazu stanowi zalqczniknr 4 do ofety -lfykaz uslug.

- Wykaz co najmniej ftzyosobowego zespolu, kt6ry bgdzie wykony'wa6 zadanria w zakresie: projektu planu
miejscowego, opracowarl ekoftzjograftczrtych, prognoz oddzialywania na Srodourisko, prognoz skutk6w
finansowych - Propozycjg wykazu stanoud zalqczniknr 5 do oferty - Vykaz os6b.
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