
 

 

 
 

     WWA.272.1.3.2021                          Nakło nad Notecią, dnia  18.06.2021r. 
  

 OFERENCI 

dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali 
przekrywającej istniejący kort tenisowy na terenie Zespołu Szkół  im. S. Staszica w Nakle nad 
Notecią. 

 

Zapraszam do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie obejmujące 
modernizację istniejącego boiska sportowego wraz z budową hali przekrywającej istniejący kort tenisowy         
na terenie Zespołu Szkół im. S. Staszica, na działce nr ewid. 2109/1 przy ul. S. Staszica 18 w Nakle nad 
Notecią, 

 
I. Opis zamówienia 

1. opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, której zakres określa załącznik nr 1 
2. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 

II. Terminy 
1. Złożenie oferty:  30.06.2021r.  godz.1200 

Oferty należy złożyć za pośrednictwem portalu platformazkupowa.pl 
2. Realizacja zamówienia:       do 15.09.2021r. 

III. Kryteria 
1. Najniższa cena -  70%, 

Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i nie będzie ulegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia, w 
związku z czym Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty i nakłady niezbędne dla 
kompleksowej realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego.  
Możliwa do uzyskania punktacja od 0 do 100 pkt. (wyliczana w stosunku badanej oferty do oferty z 
najniższą ceną). Oferta z najniższą ceną uzyska 100pkt. Ilość punktów będzie zaokrąglana do liczby 
całkowitej. 

2. Doświadczenie - 30% 

Jako kryterium oceny doświadczenia oferenta zostaje uznane wykonanie projektu obejmującego 
budowę, rozbudowę lub kompleksową przebudowę obiektów sportowych użyteczności publicznej o 
łącznej powierzchni min. 2000m2.  
Maksymalna punktacja 100pkt zostaje przyznana za wykonanie 3 takich opracowań projektowych i w 
dalszej kolejności 2 projekty – 60pkt, 1 projekt – 30pkt. Oferent musi wykazać się min. jednym takim 
opracowaniem.  

IV. Przygotowanie oferty 
1. ofertę należy złożyć na formularzu wg wzoru - załącznik nr 2  
2. do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym do opracowania 

dokumentacji – zał. nr 3  
3. oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na nieruchomości objętej zakresem prac 

projektowych – zał. nr 4 
4. wykaz prac projektowych zrealizowanych przez oferenta – zał. nr 5 
5. projekt umowy do akceptacji – zał. nr 6  

 

Więcej informacji oraz przeprowadzenie wizji lokalnej – p. Łukasz Starzyński tel. 052 36 66 31,  
                                                                                                    email: lukasz.starzynski@powiat-nakielski.pl 
Otrzymują: 

1. Oferenci  
2.  a/a  ŁS  



 

 

 
Załącznik Nr 1 do zaproszenia 
znak: WWA.272.1.3.2021 
z 18.06.2021r. 

 

Zakres opracowania dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową 
hali przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica na  dz. nr 2109/1 w Nakle nad 
Notecią 
  
1. Cel i przeznaczenie. 

Polepszenie warunków bazy sportowej szkoły poprzez zaprojektowanie w miejscu istniejącego 
boiska, nowego boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do uprawiania piłki ręcznej, koszykówki, 
siatkówki i tenisa ziemnego oraz budową hali przekrywającej istniejący kort tenisowy wraz z jego 
modernizacją oraz wykonaniem elementów małej architektury (ławki, stoły, zadaszenia, lampy 
oświetleniowe itp.). 

2. Charakterystyka istniejącej nieruchomości 
Na terenie szkoły istnieje boisko o nawierzchni asfaltowej, skocznia w dal oraz odkryty kort 

tenisowy o nawierzchni ceglanej. Kort tenisowy wymaga modernizacji z uwagi na zbyt krótkie wybiegi za 
liniami końcowymi (wydłużenie wybiegów i konieczne przesunięcie osi kortu wraz ze słupkami). Na 
ternie szkoły znajduje się również budynek trafostacji. (Kopia mapy z usytuowaniem boiska w 
załączeniu). 

3. Zakres dokumentacji do opracowania 
Wykonanie dokumentacji projektowej w niezbędnych branżach wraz z kosztorysami inwestorskimi i 

przedmiarami.  
Planowane jest rozebranie starego boiska asfaltowego i wykonanie nowego o nawierzchni 

wierzchniej poliuretanowej (lub równoważnej po uzgodnieniu z zamawiającym). Modernizowane boisko 
ma zapewnić uprawianie takich dyscyplin jak: piłka ręczna, koszykówka (dwa boiska w poprzek), 
siatkówka i tenis ziemny. Należy zaprojektować dwie ścianki do nauki tenisa usytuowane na skraju 
boiska (od strony istniejącego kortu). Przy projektowaniu należy przewidzieć nowe ogrodzenie, 
piłkochwyty, oświetlenie boiska i odwodnienie boiska oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Należy 
także zaaranżować małą architekturę umożliwiającą odpowiednie korzystanie z boiska                         
(np. ławki-krzesełka widowni) oraz korzystanie z terenu wokół boiska przez uczniów w ramach 
wypoczynku w czasie przerw w zajęciach szkolnych (np. stoły, stoły do gry w szachy, ławki, zadaszenia, 
stojaki dla rowerów). Należy przewidzieć usunięcie drzew oraz nowe zagospodarowanie zieleni. Zadanie 
obejmuje także wykonanie nowego utwardzenia terenów przyległych.  

Projektowana hala przekrywająca istniejący kort tenisowy – hala łukowa, konstrukcja nośna 
stalowa z przykryciem typu lekkiego (np. podwójna membrana zapewniająca izolację termiczną) o 
wymiarach około 18m x 36 m. Powłoki z materiałów wysoce przepuszczających światło lub 
zastosowanie świetlików w celu umożliwienia korzystania z hali w dzień bez oświetlenia. Hala 
ogrzewana z wykorzystaniem gazu (promienniki), oświetlenie  lampy energooszczędne. Ściany boczne 
z możliwością podnoszenia i „otwarcia kortu w okresie letnim. Kort tenisowy wymaga modernizacji z 
uwagi na zbyt krótkie wybiegi za liniami końcowymi. W ramach planowanych robót należy przewidzieć 
wydłużenie wybiegów i konieczne przesunięcie osi kortu wraz ze słupkami. Należy przewidzieć 
wykonanie przyłącza gazowego, elektrycznego oraz wykonanie przyłącza wody do celów konserwacji 
kortu. 

W zakresie pozostałej infrastruktury technicznej: wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji 
elektrycznej oświetlenia boisk i monitoringu.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia i wprowadzenia zmian do projektu modernizacji 
boiska i hali z zagospodarowaniem, zarówno w kwestii układu funkcjonalnego jak i zastosowanych 
materiałów. W zakres dokumentacji wchodzą projekty architektoniczno-budowlane wraz z projektami w 
branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę (wymagane z uwagi na budowę hali – decyzja lokalizacyjna po stronie zamawiającego). 
Zakres opracowań oraz obowiązków określony został także w umowie plik zał. nr 6 umowa.doc.                    
W ramach oferty i umowy Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nieodpłatnie nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji  (na każde wezwanie Zamawiającego) i dokonania jednokrotnej aktualizacji 
kosztorysów. 

 



 

 

 
 

4. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej  
1) Projekt architektoniczno-budowlany 
2) Projekt techniczny 
3) Niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy budowlane itp  
4) Przedmiary robót i kosztorys inwestorski (szczegółowy, uproszczony, ślepy) w wersji papierowej i 

elektronicznej 
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
6) Udostępnienie plików edytowalnych dokumentacji 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania adaptacji będzie uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą na etapie opracowywania dokumentacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Załącznik Nr 2 do zaproszenia 
znak: : WWA.272.1.3.2021 
z .18.06.2021r. 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali 

przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na  działce nr 2109/1                             

w Nakle nad Notecią” 

 
Nazwa Wykonawcy 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Adres Wykonawcy 
________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
 

1. Oferent zobowiązuje się wykonać wyłącznie siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców1  

cały zakres usługi. 

2. Oferent zapoznał się z nieruchomością objętą zamówieniem. 

3. Oferuję/emy wykonanie usługi za: 

- kwotę (netto): …................................. zł  
(słownie:………………………………………....................................................................................... 
......................................................... zł)  
 
 + podatek VAT o stawce .......... % w kwocie...................................................................... zł  
 
- cena (brutto): ....................................... zł  
(słownie:………………………………………....................................................................................... 
......................................................... zł) 

 
 
 

.................................. 
(podpis osoby upoważnionej do składania ofert, 

 wszelkich oświadczeń 
 i występowania w imieniu Wykonawcy)  

 

Miejscowość i data: 

 
 
 
 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik Nr 3 do zaproszenia 
znak: : WWA.272.1.3.2021 
z .18.06.2021r. 

 

 

Oświadczenie 
Wykonawcy o posiadanym potencjale technicznym do opracowania dokumentacji. 

Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali 

przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na  działce nr 2109/1                             

w Nakle nad Notecią” 

 
Nazwa Wykonawcy 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Adres Wykonawcy 
________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
 
 

________________________________________________ 
                                                        Nr NIP i REGON 
 
 

 

Niniejszym oświadczam, że posiadam potencjał techniczny do opracowania ww. dokumentacji.  
 
 
 
 
 

.................................. 
(podpis osoby upoważnionej do składania ofert, 

 wszelkich oświadczeń 
 i występowania w imieniu Wykonawcy)  

Miejscowość i data: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 4 do zaproszenia 
znak: : WWA.272.1.3.2021 
z 18.06.2021r. 

 
 

Oświadczenie 
Wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej na nieruchomości objętej zakresem prac projektowych 

Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali 

przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na  działce nr 2109/1                             

w Nakle nad Notecią” 

 
Nazwa Wykonawcy 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Adres Wykonawcy 
________________________________________________ 

 
 

________________________________________________ 
 
 

________________________________________________ 
                                                        Nr NIP i REGON 
 
 
Niniejszym oświadczam, że przeprowadziłem wizję lokalną na nieruchomości objętej zakresem 
prac projektowych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

.................................. 
(podpis osoby upoważnionej do składania ofert, 

 wszelkich oświadczeń 
 i występowania w imieniu Wykonawcy)  

Miejscowość i data: 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Załącznik Nr 5 do zaproszenia 
znak: : WWA.272.1.3.2021 
z 18.06.2021r. 

 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC PROJEKTOWYCH 
 
 

Przedmiot zamówienia: 

„Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego wraz z budową hali 

przekrywającej istniejący kort tenisowy przy ZS im. S. Staszica, na  działce nr 2109/1                             

w Nakle nad Notecią” 

 

Lp
. 

Pełna nazwa 
zadania 

projektowego 

Czas realizacji 
zadania 

projektowego  
 w okresie 5 lat 

od dnia złożenia 
oferty (data od 

do) 

Wyszczególnienie branż 
opracowanych własnymi 

siłami  i opracowanych przy 
pomocy podwykonawców 

Dodatkowe uwagi zawierające 
informacje nie zawarte w 

referencjach/poświadczeniach 

 
 

Uzyskana 
punktacja 

 
(wypełnia 

Zamawiający) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 
     

 
Powyższy wykaz dotyczy prac projektowych dotyczących budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektu 

sportowego użyteczności publicznej o powierzchni min. 2000 m2. Wykaz należy potwierdzić referencjami lub 

poświadczeniem zleceniodawcy/inwestora o wykonanych pracach. Oferent jest zobligowany na żądanie Zamawiającego do 

uzupełnienia poświadczeń (referencji) oraz złożenia stosownych wyjaśnień w celu uszczegółowienia zakresu prac 

projektowych. 

 

 
 

 
.................................. 

(podpis osoby upoważnionej do składania ofert, 
 wszelkich oświadczeń 

 i występowania w imieniu Wykonawcy)  

 
Miejscowość i data: 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


