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ZO/2015/01/01                                                                                                        Toruń,   03-07-2015 r. 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
 
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  korespondencyjny: ul. 
Bydgoska 1, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  o    Regulamin  zawierania  umów 
przez TP ALAUDA,  zaprasza do złożenia oferty na:  
 

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” wieży 
obserwacyjnej i czatowni wraz z kładką. 

 
Zadanie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt.  „Ochrona ptaków w rezerwatach i na 
obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
 

Kwota brutto jaką Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia: 112 000,00 zł 
 
I. Określenie przedmiotu zamówienia:  Wykonanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” wieży 

obserwacyjnej i czatowni wraz z kładką. 
 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 

1. Przygotowanie koncepcji: 

a) przynajmniej dwa warianty koncepcji; 

b) termin przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej siódmego dnia od dnia podpisania umowy, 

c) koncepcja musi zostać przedstawiona w formie wizualizacji graficznej i rysunku technicznego, 

d) w treści należy wskazać zestawienie materiałów konstrukcyjnych, z których zostanie 

zrealizowane zadanie. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej: 

a) Wykonanie stosownej dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania ze wszystkich 

niezbędnych pozwoleń, decyzji czy uzgodnień; 

b) wykonaniu dokumentacji projektowej, spełniającej niezbędne wymogi umożliwiające jej 

wykorzystanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, 

c) projekt powinien przedstawiać pod względem przyszłej eksploatacji optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
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d) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń w oparciu o dokumentację projektową, w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia w tym: 

 pozwolenia na budowę; 

 inne decyzje i zezwolenia na wykonanie prac, jeżeli są one wymagane prawem lub okażą się 
konieczne do wykonania zadania oraz niezbędną dokumentację, Wyżej wymienione dokumenty 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie i przedłoży Zamawiającemu na minimum 5 dni przed 
rozpoczęciem prac w terenie. 

 

3. Wykonanie robót budowlanych dotyczących wieży obserwacyjnej i czatowni zgodnie z 

przygotowanymi projektami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących stosowanych rozwiązań funkcjonalno-

użytkowych i technologicznych oraz standardu wykończenia oraz uzyskania od Zamawiającego 

ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań objętych przedmiotem umowy. 

b) przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności 

Zamawiającego w zakresie objętym zamówieniem. 

c) Wszelkie prace budowlane na terenie rezerwatu mogą być prowadzone w określonych 

godzinach  

W terminie  10 lipca – 15 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie prac nie wcześniej niż  

godzinę po wschodzie słońca, a zakończenie nie później niż  godzinę przed jego 

zachodem 

4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

Wykonawca najpóźniej do momentu podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej 

również „HRF”), w którym określi poszczególne etapy inwestycji z uwzględnieniem terminów niezbędnych na 

ich realizację i kwot jakie zamierza przeznaczyć. 

Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu raport z realizacji inwestycji bezpośrednio odnoszący się do 

HRF. W raporcie powinno znaleźć się podsumowanie z czternastu dni poprzedzających wystawienie raportu. 

Raport powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 3 dni liczonych od upływu ostatniego dnia 

uwzględnionego w raporcie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy bieżących 

uzgodnień z Zamawiającym dotyczących stosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i 

technologicznych oraz standardu wykończenia i wyposażenia oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego 

uzgodnienia dla poszczególnych opracowań objętych przedmiotem umowy. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduj się w załączniku nr 1 . 

II. Informacja o uzgodnieniach dotyczących realizacji zadania:. 

1. Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 08-06-2015 

2. Decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 03-06-2015 

3. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 24- 06-2015 (Zał. nr 7) 

III. Terminy realizacji zamówienia: 
Zamawiający przewiduje III etapy realizacji zamówienia: 
1. Etap I: 

a) wykonanie koncepcji – 7 dni od dnia podpisania umowy,  
b) Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń – termin do dnia 

30.10.2015 

2. Etap II: 
wykonanie robót budowlanych dotyczących czatowni z pomostem – do dnia  15.12.2015 

3. Etap III: 
wykonanie robót budowlanych dotyczących wieży obserwacyjnej – do dnia 15.12.2015 
 

IV. Opis warunków stawianych Wykonawcy  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i 
doświadczenie:  

 
a) jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 1 robotę 
budowlaną  polegającą na wykonaniu w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty budowlanej o 
wartości nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto  
oraz 

 
b) jeżeli wykaże dysponowanie jednym kierownikiem robót z uprawnieniami konstrukcyjno – 

budowlanymi przy uczestnictwie którego będą wykonywane roboty budowlane. 
 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu według metody 
„spełnia/nie spełnia". W celu wykazania ich spełniania przez wykonawcę zamawiający żąda złożenia: 

a) Dla warunku wskazanego w lit. a) – wraz z ofertą wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, potwierdzającego spełnianie warunku – złożonego w formie określonej w 
załączniku nr 2 do ogłoszenia; oraz dokumentu potwierdzającego, że wskazane w wykazie dostawy 
zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru potwierdzające, że praca została 
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wykonana należycie itp). Zamawiający zaleca aby te dokumenty zawierały: datę realizacji usługi 
(początkową i końcową) oraz datę wystawienia dokumentu, 
 

b) Dla warunku wskazanego w lit. b) – wraz z ofertą wykazu osób (złożonego w formie określonej w 
załączniku nr 3 do Ogłoszenia), z którego wynikać będą kwalifikacje zawodowe niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia. Osoba wpisana do wykazu musi posiadać uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi 
wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia, 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową 
pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy i musi być członkiem właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego (za wyjątkiem obywateli Krajów Unii Europejskiej lub Konfederacji 
Szwajcarskiej, którzy zgodnie z prawem wspólnotowym /dyrektywa 2005/36/WE/ i zasadą 
swobody usług muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Wykonawca, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedstawienia 
stosownych uprawnień budowlanych oraz dokumentu potwierdzającego bycie członkiem 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego przed zawarciem umowy. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunku posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i 
zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia w drodze osobistych wywiadów z Wykonawcą, jego 
pracownikami i jego dotychczasowymi klientami.    
        

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać 
warunki udziału w postępowaniu, a dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków mogą 
dotyczyć tego z Wykonawców lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą 
spełnianie tego warunku i którzy będą odpowiedzialni za realizację zamówienia.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy są zobowiązani przedstawić umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:  

1) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia;  
2) informację, że współpraca zawiązana zostaje na czas nie krótszy niż czas trwania umowy;  
3) wskazanie Pełnomocnika i jego umocowanie dotyczące zaciągania zobowiązań, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 
razem i każdego z osobna;  

4) role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu umowy;  
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VI. Sposób przygotowania oferty    
1. Oferta złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego 

zapytania  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane dokumenty i oświadczenia sporządzone w 

języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem  na język polski. 

3. Oferta sporządzana przez wykonawcę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie to wynika z 
pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta powinna być 
podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

5. Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

6. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a strony ponumerowane. 
7. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
upoważnione osoby.  

9. Cena  ma  być  wyrażona  w  złotych  polskich  brutto  z  uwzględnieniem  należnego  podatku  od   
towarów i usług 

 
VII. Informacje o sposobie, terminie i miejscu składania dokumentów:  

Oferty należy złożyć listownie w biurze projektu  ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do godziny 15 lub   na   

adres   email:  projekt@alauda.org.pl  w terminie do dnia 13 lipca 2015 r. (liczy się data 

wpływu oferty do biura projektu lub na serwer pocztowy). 
 
 

VIII. Informacje o sposobie oceny ofert:  
 

1. Kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena tj. zamówienie zostanie powierzone 
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert; 
5. W przypadku nie spełniania wymogów wyżej opisanych Zamawiający odrzuci ofertę; 
6. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie, lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy 

złożyli oferty; 

mailto:projekt@alauda.org.pl
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7. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem składania 
ofert. 

 

IX. Związanie ofertą.  

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Wymogi co do ceny w ofercie, warunki rozliczenie oraz warunki zapłaty. 

 

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania wraz z załącznikami (treści umowy i opisu przedmiotu zamówienia). Oferta 

musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wskazana cena brutto uwzględnia 

wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku 

Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i 

zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). 

Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób 

fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla 

Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. „brutto z kosztami pracodawcy”) oraz z ustawy o 

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym 

zakresie. 

 

2. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia:  

 

a) zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionej(go) przez 

Wykonawcę po zrealizowaniu całości zadania, w drodze przelewu bankowego, z terminem 

płatności do 30 dni od dnia otrzymania stosownego dokumentu, 

b) podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół końcowy odbioru robót, 

c) Zamawiający zapewnia sobie prawo do wydłużenia terminu płatności jeżeli środki pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub zostaną przyznane z opóźnieniem,  

d) dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, 

e) Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień 

zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 

 

 
XI. Unieważnienie postępowania i zmiana SIWZ.  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści zapytania ofertowego oraz 

jednostronnego unieważnienia postępowania. Wykonawcom z tego tytułu nie przysługują żadne 
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roszczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe przyczyny unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

e) Wniesienie uwag do dokumentacji przetargowej przez Instytucję wdrażającą projekt w 

ramach którego realizowany jest niniejsze postępowanie; 

f) Zamawiający nie podpisze aneksu wydłużającego termin realizacji projektu w ramach którego 

toczy się niniejsze postępowanie 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne. 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – wykaz usług 
Załącznik nr 3 – wykaz osób 
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
Załącznik nr 5 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 6 – opinia geotechniczna 
Załącznik nr 7 -  decyzja o warunkach zabudowy 
 
 
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu Krzysztof Ślebioda; tel. 784 44 00 95; e-mail: 
krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 

                                     
      Zatwierdził Kierownik Projektu w dniu 03-07-2015 
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