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Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2022 r.    

L. Dz. GZ/PL/2431/22 

MKUO ProNatura ZO/110/22 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą 

o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem 

jest opracowanie  projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji dla 

przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu rzędnych składowania eksploatowanej części składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „BALAST” w Międzygminnym Kompleksie 

Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura w Bydgoszczy przy ulicy Prądocińskiej 28. 

 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Etap I: 

a)  uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, 

b)  opracowanie projektu zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna), 

c)  opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (opis techniczny i część graficzna), 

d)  opracowanie projektu technicznego. 

2) Etap II: 

a) opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz 

STWIORB. 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia:   

Etap I: 
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Opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę  

w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Etap  II:  

Opracowanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu oraz STWIORB  w terminie  

do 2 tygodni od otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. 

3. Miejsce wykonania usługi: Zakład Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu 

Unieszkodliwiania Odpadów w Bydgoszczy, ul. Prądocińska28, Bydgoszcz.   

4. Kryterium oceny ofert – cena 100 %. 

5. Termin płatności: Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie etapami, zgodnie z 

podziałem na etapy Zamówienia (Etap I - 50%, Etap II - 50%). Należności za poszczególne etapy 

regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty jej 

wpływu do Zamawiającego. 

6. Uwagi dodatkowe:  

1) podstawę opracowania stanowi Koncepcja Projektowa dla „ Podniesienia rzędnej maksymalnego 

składowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Balast”  

w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o. w Bydgoszczy                                 

przy ul. Prądocińskiej 28”. 

2) w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla realizacji usługi, 

3) Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizyty należy 

kontaktować się z jedną z osób wskazanych w pkt 7.  

7. Osoby do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:  

Magdalena Stanisławska,  

e-mail: m.stanislawska@pronatura.bydgoszcz.pl 

tel. 609 669 918 

 

Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku. 

 

UWAGA 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których 

zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).  
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Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli 

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie 

zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF. 

 

 

 

Zatwierdzono: 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

/-/ Barbara Jeruzal – Główny Księgowy Prokurent Spółki 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

nr 1 - opinia geotechniczna 

nr 2 - koncepcja projektowa 

nr 3 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

nr 4 - projektowane postanowienia umowy 

nr 5 - zobowiązanie do zachowania poufności 
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