
 

                Kostrzyn nad Odrą 26.07.2021r.                             

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

      pieczęć zamawiającego                                      

          

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą,                                               

z dnia 4 stycznia 2021 roku, w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o których mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz  w związku z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

1. Zamawiający:  Miasto Kostrzyn nad Odrą,  

      ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą – Referat Inwestycji i Remontów 

2. Nazwa zadania i opis zamówienia  

2.1. Przebudowa placu przy MOSiR – dokumentacja projektowa  (powierzchnia 

ok. 6500 m2)  

Zakres prac : wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, busów i autobusów, w tym: 

1) Działka 114/1: 

- istniejące utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ok 3000m², 

- optymalizacja wykorzystania działki pod miejsca postojowe, 

- zwiększenie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe,   

- organizacja ruchu placu postojowego (wyznaczenie miejsc postojowych), 

- wykonanie nowego wjazdu bramowego w ogrodzeniu MOSIR-u  na działkę 114/3 (lub 

114/4) dla pojazdów z pkt 2, 

- naprawa nawierzchni, wymiana krawężników, 

- montaż 3-4 szt. ławek przed wejściem na stadion, 

2) Działki 114/3, 114/4 i 114/5 : 

- utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla autobusu 1szt., busów 2szt.                                     

i samochodów osobowych ok 10szt. 

3) przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych wykonać koncepcję i uzgodnić 

ją z zamawiającym. 

4) Szacunkowe koszty realizacji zadania realizowanego na podstawie opracowywanej 

dokumentacji projektowej należy określić do 30 września br. 

 

2.2. Utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I  

- część działki nr 277 o powierzchni ok. 500m² 

- utwardzenie płytami betonowymi ażurowymi na podbudowie z warstwy kruszywa 

 

3.   Zakres dokumentacji obejmuje: 

 Mapę do celów projektowych - kpl.1 w wersji drukowanej i wersji elektronicznej-

płyta CD w formacie umożliwiającym edycję i odczyt w ogólnie dostępnych 

przeglądarkach – szt.1,  

 projekt budowlany – wykonawczy – 6 egz. 

 przedmiary robót – 4 egz. 



 kosztorysy inwestorskie – 2 egz. 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. 

 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie, jeżeli będzie 

wymagane przepisami prawa. 

  

Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej  należy opracować również w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie umożliwiającym edycję i odczyt w ogólnie dostępnych 

przeglądarkach –  kpl.1  

4.Termin realizacji zamówienia: 

- Przebudowa placu przy MOSiR – 4 miesiące od daty podpisania umowy, 

- Utwardzenie nawierzchni na Osiedlu Mieszka I – 6 tygodni od daty podpisania 

umowy. 

 

5.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Podana cena jest ceną ryczałtową. 

 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty. 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.  

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną.  

Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami, w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność lub w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra na 

stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 

7. Termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć należy do dnia: 02.08.2021 r. do  godz. 14.00 

8.Termin związania ofertą: 30 dni 

9. Przed zawarciem umowy należy przedstawić: 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

 i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, potwierdzone minimum 1 realizacją 

własnego projektu o podobnym zakresie jak w pkt. 2 

 Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć                        

w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji projektowych w branżach wymaganych, zgodnie z zakresem 

opracowania dokumentacji. 

10.Termin związania ofertą: 30 dni 

*niewłaściwe skreślić 

Zastępca Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą 

Zbigniew Biedulski 

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

                                                                                                       (podpis)  


