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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 

dla zadania pn.: 
„Modernizacja Borku Łakińskiego” 

 

1)  ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wągrowiec , ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec 

tel. (67) 268-08-20, fax. (67) 268-08-03 

reprezentowana przez: Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

2) OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla prac 

związanych z remontem i renowacją zabytkowej kolumny i grobowca Franciszka Łakińskiego 

w miejscowości Łaziska, wraz z zagospodarowaniem terenu Borku Łakińskiego. 

Wstępny zakres robót dotyczący kompleksowej renowacji elementów małej architektury tj. 

zabytkowej kolumny i grobowca Franciszka Łakińskiego w miejscowości Łaziska, gm. Wągrowiec, 

wpisanych do rejestru zabytków pod nr rej. A-438 decyzją z dnia 27.06.1983r. został opisany w 

Programie Prac Konserwatorskich i Restauratorskich aut. mgr Hanny Rubinkowicz – Góźdź oraz mgr 

Katarzyny Stakun. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie projektu zagospodarowania 

terenu dla działki o nr ewid. 144, obręb ewid. Łaziska, na którym zlokalizowane są oba w/w zabytki, 

określanym jako „Borek Łakińskiego”. 

Zagospodarowanie terenu polegać ma w szczególności na modernizacji istniejących ścieżek 

spacerowych oraz wymianie lub uzupełnieniu elementów oświetlenia i małej architektury (projektory 

podświetlające obiekty zabytkowe, oprawy, ławki, kosze, tablice informacyjne itd.).  

Przedmiotem zamówienia jest: 

- projektu budowlany na cały zakres prac, opracowany zgodnie z art. 34. Ust. 3 Ustawy Prawo 

budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. 

- kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy tak, aby materiały i urządzenia 

zastosowane w projekcie były opisane przez ich parametry bez używania nazw producentów. 

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 wraz  poźn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. 2454), 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1710 z 

późn. zm.), 

-  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 

840 ze zm.) , 

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021, poz. 81 t.j.). 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego 

wykształcenia uprawniającego i wymaganego do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

w szczególności w branżach konserwatorskiej, architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, 

elektrycznej.  
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W cenie oferty uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia takie 

jak np. niezbędne odkrywki, oceny stanu technicznego konstrukcji, ekspertyzy, uzgodnienia itp. 

Zamawiający posiada i przekaże wykonawcy mapę do celów projektowych dla działki będącej 

przedmiotem opracowania. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- respektowania uwag zgłaszanych przez Zamawiającego; 

- przed przystąpieniem do wykonania zadania, przygotowania i przedstawienia koncepcji realizacji. 

Projektant może wnieść własne myśli i pomysły. Zamawiający ma prawo do co najmniej 3-krotnego 

wniesienia uwag do przedstawionych koncepcji, które projektant zobowiązany jest uwzględnić. 

- bezpłatnego dokonania poprawek w dokumentacji lub jej uzupełnienia w przypadku błędów lub 

braku przyjętych rozwiązań, zauważonych po przekazaniu dokumentacji, a także na etapie pozwolenia 

na budowę oraz realizacji robót; 

- bezpłatnego dokonania poprawek w dokumentacji lub jej uzupełnienia w przypadku uwag 

wniesionych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- dwukrotnego przeszacowania kosztorysu oraz udzielania wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

wykonawców przy składaniu ofert na realizację projektu docelowego. 

3) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu do 30.05.2023 r. 

4) MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferty należy składać do dnia 20.03.2023r. do godziny 900. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane. Ofertę można złożyć:  

a) przez platformę zakupową (dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl w zakładce platforma 

zakupowa) lub 

b) w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, 

w zamkniętej kopercie z napisem: „Modernizacja Borku Łakińskiego” – nie otwierać przed 

20.03.2023r. godz. 915. W przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data 

stempla pocztowego. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2023 r. o godzinie 915. 

5) OSOBY DO KONTAKTU 

Magdalena Szpekcińska - Główny Specjalista ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Wągrowiec  

tel. (67) 268 08 06, e-mail: inwestycje.rybak@wagrowiec.wlkp.pl 

6) TREŚĆ OFERTY 

W ofercie należy podać wynagrodzenie netto i brutto za cały zakres zamówienia.   

7) WARUNKI ROZLICZENIA 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wystawienie 1 faktury. Podstawą wystawienia 

faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zapłata 

za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

8) KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Cena 100% 

9) INNE  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

postępowania m.in. w sytuacji: 

- wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie 

publicznym, 

- w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta,  

- wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na zadanie w budżecie. 

- bez podania  przyczyny. 

Zamawiający dokona sprawdzenia złożonych ofert, poprawi oczywiste omyłki oraz omyłki 

rachunkowe, o czym zawiadomi Wykonawcę, a także Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wezwania Wykonawcy do wyjaśnień oraz złożenia niezbędnych dokumentów. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. 

 

Wójt Gminy Wągrowiec 

        / inż. Przemysław Majchrzak / 
 

Załączniki: 

- Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich aut. mgr Hanny Rubinkowicz – Góźdź oraz mgr Katarzyny Stakun, 

- Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Nr 

80/2023/A. 

http://www.bip.gminawagrowiec.pl/
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1)     Administratorem Państwa danych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 

22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl 

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora lub pisemnie pod adres Administratora. 

3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzonego postepowania administracyjnego tj. gdyż jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych 

innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie 

swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu prowadzonego 

postępowania admistracyjnego zakończonego wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodrowaniu terenu. 

4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych 

dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6)    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

7)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d)     w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 

e)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8)     Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest 

obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9)     Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 


