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ZO/2015/06/01        Toruń 19 czerwca 2015 

 

 

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, w ramach realizacji projektu pn. 

„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 (projekt POIS.05.01.00-00-362/12) zaprasza do złożenia 

oferty w postępowaniu pn.: 

 

Budowa trzech budynków gospodarczych  zlokalizowanych w miejscowości Dębniaki, gmina Kowal (1 

budynek otwarty) oraz w miejscowości Krzewent, gmina Kowal (2 budynki, otwarty i zamknięty). 

 

Wszelkie czynności Wykonawcy podjęte w ramach realizacji przedmiotu umowy będą 

wykonywane w sposób zapewniający zachowanie zgodności podejmowanych przez 

Zamawiającego działań z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz mającymi 

zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na dzień podejmowania przez Wykonawcę 

czynności wytycznymi regionalnymi, krajowymi i europejskimi. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) wyrównanie terenu,  
2) wykonanie podsypki żwirowej zagęszczonej,  
3) wykonanie fundamentów,  
4) wybudowanie budynków. 

 
2. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący wybudowania budynków: 

1) Konstrukcja obiektu drewniana, szkieletowa, drewno sosnowe, heblowane; 

2)  Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane ciśnieniowo lub zanurzeniowo. Minimalna 

gwarancja na impregnowanie 5 lat  

3) Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej lub monolityczny z betonu minimum 

B15.  

4) Dach i pokrycie dachowe – płyta OSB pokryta papą imitującą dachówki w kolorze zbliżonym do 

naturalnego drewna (odcienie brązu, szarości).  

5) Obiekty otwarte (2 budynki) wyposażone w paśnik dla koni, stalowy, ocynkowany ogniowo o 

wymiarach : Szerokość  550- 600 cm, wysokość 60-70-cm, głębokość 40- 50cm. Dopuszcza się (w 
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każdym z dwóch budynków) montaż zespołu dwóch paśników o minimalnej szerokości 250cm każdy.  

Wysokość mocowania paśnika  zostanie wskazana przez zamawiającego. Konstrukcja paśnika 

spawana- płaskowniki, rury 1’, szczeble paśnika -rury bezszwowe lub pręty 1/2’.  

6) Na dachach dwóch budynków platformy tarasowe techniczne z desek ryflowanych z barierkami. 

7) Dwie drabiny drewniane długości 350cm umożliwiające wejście na platformy dachowe 

8) Wymiary budynków: 6,04m x 4,13m, wysokość maksymalna  -2,83 m, powierzchnia zabudowy 24,9 

m2. 

9) Drzwi budynku zamykane na zasuwę wierzchnią, cynkowaną galwanicznie z kłódką patentową 

10) Obiekty nie wyposażone w media. 

 

3. Dokumentacja niezbędna do realizacji zamówienia. 

1) Rysunki budynków (załączniki 1a-d), platformy tarasowej technicznej i paśnika 

 
II. Termin i miejsce realizacji: 

1. Termin realizacji: 30 dni od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Miejsce realizacji: 

1) Dębniaki, gmina Kowal (1 budynek otwarty) - działka nr 293/3  

2) Krzewent, gmina Kowal (2 budynki, otwarty i zamknięty) - działka nr 213 

 

III. OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCY: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, 
doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia. W szczególności posiadają umiejętność 
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie przedstawionych rysunków określających wymagania 
Zamawiającego 
 

IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.  
2. Rękojmia na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy.  
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze 

końcowym 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Cena ma być 

wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług. 
2. Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 26 czerwca 2015. (liczy 

się godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59). 
 

VI. 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; 
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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. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty; 
6. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem składania ofert. 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Rysunki zgodnie z pkt I ust 3 
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 – projekt umowy 
 
 
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu 
Krzysztof Ślebioda 
tel. 784 44 00 95; 
e-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 


