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Sygnatura ZO/2015/10/01 

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 przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki. 

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  

Wykonania przyłącza wodociągowego w tym:  

- przyłącze wodociągowe    Ø 32mm,  L =  25,0m 

- studnia wodomierzowa Ø 1000mm 

- punkt czerpalny L= 8m zakończony zaworem 

 

Obiekt, na którym będą wykonywane prace inwestycyjne:  działka nr 293/3 w miejscowości Dębniaki, gmina 

Kowal, województwo kujawsko pomorskie.  

Dostęp do działki na mocy służebności gruntowej przez wytyczoną drogę polną  (na działce 293/4) o 

szerokości 2m. Przejazd pojazdem o szerokości większej niż 2m wymaga odrębnych uzgodnień z właścicielem 

terenu. 

 

Wykonanie prac na podstawie dokumentacji budowlanej przyłącza wodociągowego stanowiącej załączniki nr 2 

i 3 do niniejszego zapytania z użyciem materiałów opisanych w dokumentacji lub materiałów równoważnych 

spełniających  przepisy i normy określone w prawie polskim. 

 

Przyłącze wodociągowe należy wykonać pod nadzorem Zakładu Usług Komunalnych w Przydatkach 

Gołaszewskich. 

 

Rozpoczęcie realizacji usługi – z dniem podpisania umowy  

Zakończenie – do 10 dni od daty podpisania Umowy, ale nie później niż do 15.11.2015r.  
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Płatność w ciągu 14 dni od wystawienia faktury/rachunku na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

potwierdzonego protokołem odbioru z ZUK w Przydatkach Gołaszewskich. 

 

OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH WYKONAWCY: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, 
doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia. 

II. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.  
2. Rękojmia na wykonane roboty wynosi 24 miesięcy.  
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze 

końcowym 
 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 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 21 października 2015. 
(liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59). 
 

IV. 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. 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 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – dokumentacja budowlana przyłącza wodociągowego 
Załącznik nr 3 – dokumentacja budowlana przyłącza wodociągowego – mapa do celów projektowych 
Załącznik nr 4 – wzór umowy 
 
 
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu 
Krzysztof Ślebioda 
tel. 784 44 00 95; 
e-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 
 

Zatwierdzam 
 Kierownik Projektu 
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