
Polska Cerekiew, dnia 25 stycznia 2010 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Polska Cerekiew zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji 
projektowo-wykonawczej dla zadania : 
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach program u „Moje Boisko-Orlik 2012” 
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym) w Zakrzowie” - adaptacja typowego proje ktu Moje Boisko Orlik 2012 do 
istniej ących warunków terenowych. 

I. DANE ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi   
ul. Raciborska 4 
47-260 Polska Cerekiew                                             
REGON 000546070; NIP: 749-10-02-028 

             tel. (77) 4801460; fax: (77) 4801489, 
email: ug@polskacerekiew.pl, 
adres strony internetowej: http://www.polskacerekiew.pl 

  
Do kontaktów:  
inŜ. Ireneusz Smal – inspektor ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa 
tel. (77) 48014671 fax: (77) 4801478 
email: i.smal@polskacerekiew.pl, 
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji typowej dokumentacji 
projektowej sporz ądzonej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu Moje Boisko Orlik 2012  do istniej ących warunków terenowych oraz 
uzyskanie stosownego pozwolenia na budow ę dla przedmiotowego zadania.   
Wykonanie adaptacji obejmuje: budowę dwóch boisk o sztucznych nawierzchniach, budynku 
sanitarno-szatniowego w konstrukcji murowanej, oświetlenia kompleksu oraz 
zagospodarowanie terenu nawiązujące do otoczenia, tj.: wykonanie przyłączy do budynku 
szatniowo-sanitarnego (elektroenergetycznego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, wykonanie utwardzenia placu przy budynku szatniowo-socjalnym i chodniki, 
wykonanie ogrodzenia kompleksu.  
 Typowy projekt programu Moje Boisko - Orlik 2012 znajduje się na stronie 
internetowej www.orlik2012.pl w zakładce „Opis programu”. Projekt typowy oraz pozostałe 
dokumenty dotyczące projektu Wykonawca pobierze ze strony internetowej 
www.orlik2012.pl. Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z załoŜeniami 
programowymi Moje Boisko-Orlik 2012.  
 Na potrzeby  inwestycji zostanie przeznaczony teren obejmujący działkę nr 712/9,  
obręb Zakrzów, Gm. Polska Cerekiew.  

 Wykonawca najpierw przedło Ŝy dla Zamawiaj ącego koncepcj ę 
zagospodarowania w terminie 7 dni od daty podpisani a umowy, a po jej akceptacji 
przez Zamawiaj ącego opracuje dokumentacj ę techniczn ą.  



III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OFERTY:  

a) pozyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę         

b) wykonanie  badań geologicznych podłoŜa gruntowego,  

c) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133) w ilości 5 egzemplarzy oraz projektu wykonawczego 
wielobranŜowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w ilości 5 egzemplarzy w zakresie 
następujących opracowań: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, inne 
opracowania niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, wersja 
elektroniczna na płycie CD projektu budowlanego i projektu wykonawczego (wszystkie 
branŜe) - 2 kpl. 

d)wykonanie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branŜe) opracowanych według 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - uŜytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztów inwestycji - 3 kpl. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w postaci pliku z 
rozszerzeniem *.doc, *.xls, lub *.pdf - 2 kpl. 

e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (wszystkie branŜe) po 3 
kpl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zm.) obejmujących tylko rozwiązania zawarte w projektach 
wykonawczych wraz z wersją elektroniczną na płycie CD w postaci pliku z rozszerzeniem 
*.doc lub *.pdf - 2 kpl. 

f) opracowanie przedmiaru robót dla oferentów (wszystkie branŜe) na bazie specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 3 kpl. wraz z wersją 
elektroniczną na płycie CD w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc, *.xls, lub *.pdf - 2 kpl. ( 
kaŜda branŜa), 

g)opracowanie harmonogramu realizacji robót - 3 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie 
CD w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc, lub *.xls, - 2 kpl., 

h) uzyskanie pozwolenia na budowę.  

 
 
 



IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW  
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający następujące postanowienia: 
a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b)  posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
V. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wartość oferta musi obejmować wykonanie całości zamówienia. 
2. KaŜdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 
3. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym Załącznik Nr 1  do niniejszego ogłoszenia wraz z Załącznikami Nr 2 i 3.  
4. „Formularz ofertowy” oraz pozostałe załączniki winny być podpisane przez upowaŜnioną 
osobę. 
4. Wykonawca do „Formularza ofertowego” dołącza dokumenty lub oświadczenia w formie 
oryginału lub kserokopii. Kserokopie (kaŜda zapisana strona) muszą  być poświadczone 
wpisem „ za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą ofertę 
(pieczątka imienna oraz podpis). 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:  

a) Wykonawca najpierw przedłoŜy dla Zamawiającego koncepcję zagospodarowania w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy, a po jej akceptacji przez Zamawiającego opracuje 
dokumentację techniczną. 

b) dokumentacja projektowo-wykonawcza  (zakres określony w pkt III a-g) wraz z kserokopią 
złoŜonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – do 30 marca 2010 roku.  

c) uzyskanie pozwolenia na budowę- do 30 kwietnia 2010 roku.  

 

VII. PŁATNOŚĆ 

Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób; 

a) 70% wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w pkt. III niniejszego zapytania, 
będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej, 

b) pozostałe 30% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu 
do zgłoszenia robót związanych z realizacją zadania, 

na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze w terminie do 14 dni od daty jej 
otrzymania. 

 

 

 



VIII. SKŁADANIE OFERT  

Oferty naleŜy składać: faksem na nr 077 4801489, na adres mailowy ug@polskacerekiew.pl, 
listownie - decyduje data wpływu i godzina lub osobiście) w Urzędzie Gminy w Polskiej 
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok.16 (sekretariat)- do 29 stycznia  
2010 roku do godz. 15:00 
 
 
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%. 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 
 
 
 
XI. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY 
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniŜszą cenę brutto za  
całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym ogłoszeniem.  

 
 

Załączniki: 
- Załącznik Nr 1- Formularz Ofertowy 
- Załącznik Nr 2 - Informacja na temat wykazu osób wykonujących zamówienie 
- Załącznik Nr 3 - Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy 

Krystyna Helbin 
 


