
 

 

 

Załącznik nr 1/DW. 
FORMULARZ  OFERTOWY 1/DW 

 

dotyczący oferty wykonania robót budowlanych budynku 

 „Domu Wędkarza”. 

 

 
I. Oferent: 

Nazwa własna: 

Adres: 

NIP: 

Kontakt telefoniczny i e-mail: 

Osoba uprawniona do występowania w imieniu Oferenta: 

II. Wykaz wykonanych min 3 usług polegających na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności 

publicznej. 

 

1. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

2. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 
 

3. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

 

III. Wpis do KRS – (nr,znak) – kserokopia jako załącznik . 

 

IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – (nr, znak) – kserokopia jako załącznik. 

 

V. Listy referencyjne – ilość – kserokopie jako załącznik. 

 

VI. Termin realizacji usługi: (ilość dni) 

 

VII. Wartość realizacji usługi: (netto + Vat) 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej z ramienia Oferenta 
 



 

 

                Polski Związek Wędkarski 
 Okręg w Białymstoku 

        15-101 Białystok  ul. Jurowiecka 33 

  tel./fax:  85 675 25 26,  85 675 25 56, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe 1/DW dotyczące wykonania  budowy budynku biurowego  

wolnostojącego „Domu Wędkarza”. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ  NA: 
 

1. wykonaniu  budowy budynku „Domu Wędkarza”, 

2. wykonaniu zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót oraz treścią Decyzji o pozwoleniu 

na budowę  budynku biurowego wolnostojącego „Domu Wędkarza” w Białymstoku przy ul. Traugutta, 

działka nr 1690/11, Projekt wykonany przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Budownictwa 

Ogólnego                        o Przemysłowego „PROFIL” Sp. z o.o. - autor: arch. Wojciech Lizurej. 

 

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: 

 

Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w ramach której zamawiający 

przewiduje wykonanie: 

1. Budynku „Domu Wędkarza” : 

- Budynek „Domu Wędkarza” 

 - część budowlana – stan surowy zamknięty – z  instalacjami wewnętrznymi 

 2. Prowadzenia inwestycji z obsługą – kierownika budowy 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI: 

 
1. W realizacji inwestycji powinny być stosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone                       

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz odpowiadać rozwiązaniom przyjętych                         

w projektach wykonawczych. 

2. Realizacja inwestycji musi uwzględniać aktualne obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz 

uwzględniać szczegółowe przepisy Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady w realizacji inwestycji na każdym jej etapie. 

4. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania  mogące pojawić się w procedurze jej 

wykonania. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia harmonogramu robót.  

   III. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:  

 

Wymagania względem Wykonawcy:  

1. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat wykonał co najmniej 3 realizacje 

polegające na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej. 

2. Wykonawca przedstawi wypis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego o prowadzeniu działalności 

gospodarczej potwierdzoną przez siebie. 

3. Wykonawca przedstawi posiadane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzenia 

działalności. 

4. Przedstawi listy referencyjne lub poświadczenia wykonania robót budowlanych 

5. Określi termin realizacji usługi od daty otrzymania niezbędnych dokumentów. 

6. Określi wartości realizacji usługi.  

 

Wymagania względem Zamawiającego: 

1. Zamawiający przedstawia dokumentację techniczną – Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz 

przedmiary robót. 

2. Płatność po zakończeniu każdego etapu przyjętego harmonogramu w terminie 30 dni. 

3. Pozostawienia sumy gwarancyjnej w wysokości 5% wartości realizacji usługi na okres 1 roku od daty 

odbioru obiektu. 
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  IV. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W OFERCIE: 

Ad.1. Wykonawca złoży wykaz wykonanych min. 3 usług z podaniem przedmiotu oraz dat wykonania                             

i odbiorów z potwierdzeniem należycie wykonanej usługi. 

Ad.2. Wykonawca złoży kserokopie wpisu do KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego o prowadzeniu 

działalności gospodarczej potwierdzoną przez siebie. 

Ad.3. Wykonawca złoży kserokopie ubezpieczenia, potwierdzoną przez siebie. 

Ad.4. Wykonawca złoży kserokopie listów referencyjnych, potwierdzonych przez siebie. 

Ad.5. Wykonawca określi termin realizacji usługi. 

Ad.6. Wykonawca określi wartość realizacji usługi w złotych polskich wartości netto + Vat. 

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty, na 

zasadzie „spełnia / nie spełnia”. 
    V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

    VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi, określone w przedmiocie oferty na realizację 

usługi oraz warunków udziału, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę 

spełnienia warunków udziału w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

    VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

pzwzobial@wp.pl , przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33,                       

z dopiskiem: „Oferta Domu Wędkarza” 

2. Termin składania ofert dotyczących realizacji usługi do dnia 19 czerwca 2017 roku do 

godz.9.oo, 

zakończony protokołem przyjętych ofert. Wstęp wolny. 

    VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. W toku badania i ocen ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 
4. Informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela: Dyrektor biura PZW Okręgu w Białymstoku  

– Jerzy Łucki , kontakt telefoniczny: 85 675 25 26, +48 784 589 611, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

    IX. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE: 

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający przedłoży wybranemu Oferentowi projekt Umowy w terminie 21 dni od poinformowania  

go o wyborze oferty po jej zaakceptowaniu przez organy statutowe Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyn i z tego tytułu Oferentowi  

nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania  

lub odstąpienia od realizacji. 

5. Realizacja inwestycji może być wykonana jedynie na podstawie otrzymanej Decyzji o pozwoleniu                          

na budowę wraz z załącznikami. 

     X. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 1/DW 

Komisja ds. Inwestycji przy 

ZO PZW w Białymstoku 

 

Przewodniczący: 

Stanisław Kostko
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Załącznik nr 2/DW. 
FORMULARZ  OFERTOWY 2/DW 

 

dotyczący oferty wykonania robót budowlanych zagospodarowania 

terenu inwestycji „Domu Wędkarza”. 

 

 
I      Oferent: 

Nazwa własna: 

Adres: 

NIP: 

Kontakt telefoniczny i e-mail: 

Osoba uprawniona do występowania w imieniu Oferenta: 

 II   Wykaz wykonanych min 3 usług polegających na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności  

publicznej. 

 

1. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

2. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 
3. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

 

     III Wpis do KRS – (nr,znak) – kserokopia jako załącznik . 

 

     IV  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – (nr, znak) – kserokopia jako załącznik. 

 

V. Listy referencyjne – ilość – kserokopie jako załącznik. 

 

VI. Termin realizacji usługi: (ilość dni) 

 

VII. Wartość realizacji usługi: (netto + Vat) 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej z ramienia Oferenta 

 

 



 

 

                Polski Związek Wędkarski 
   Okręg w Białymstoku 

       15-101 Białystok  ul. Jurowiecka 33 

  tel./fax:  85 675 25 26,  85 675 25 56, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe 2/DW dotyczące wykonania  zagospodarowania terenu przy budynku 

biurowym wolnostojącym „Domu Wędkarza”. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ  NA: 
 

1. wykonaniu  zagospodarowania terenu inwestycji budynku „Domu Wędkarza”, 

2. wykonaniu zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót oraz treścią Decyzji o pozwoleniu                    

na budowę  budynku biurowego wolnostojącego „Domu Wędkarza” w Białymstoku przy ul. Traugutta, 

działka              nr 1690/11, Projekt wykonany przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Budownictwa 

Ogólnego                              o Przemysłowego „PROFIL” Sp. z o.o. - autor: arch. Wojciech Lizurej. 

 

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: 

 

Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w ramach której zamawiający 

przewiduje wykonanie: 

1. Zagospodarowanie terenu realizacji inwestycji „Domu Wedkarza”: 

-  Zagospodarowanie terenu inwestycji: 

  - część sanitarna (sanitarna i deszczowa), część elektryczna, ukształtowanie terenu, zieleń 

 (przesadzenia drzew i nasadzenia), drogi, parkingi i ciągi piesze. 

 2. Prowadzenia inwestycji z obsługą – kierownika budowy 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI: 
 
1. W realizacji inwestycji powinny być stosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone                      

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz odpowiadać rozwiązaniom przyjętych                 

w projektach wykonawczych. 

2. Realizacja inwestycji musi uwzględniać aktualne obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz 

uwzględniać szczegółowe przepisy Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady w realizacji inwestycji na każdym jej etapie. 

4. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania  mogące pojawić się w procedurze jej 

wykonania. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia harmonogramu robót.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:  

 

Wymagania względem Wykonawcy:  

1. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat wykonał co najmniej 3 realizacje 

polegające na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej. 

2. Wykonawca przedstawi wypis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego o prowadzeniu działalności 

gospodarczej potwierdzoną przez siebie. 

3. Wykonawca przedstawi posiadane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzenia działalności. 

4. Przedstawi listy referencyjne lub poświadczenia wykonania robót budowlanych 

5. Określi termin realizacji usługi od daty otrzymania niezbędnych dokumentów. 

6. Określi wartości realizacji usługi.  

 

Wymagania względem Zamawiającego: 

1. Zamawiający przedstawia dokumentację techniczną – Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz przedmiary 

robót. 

2. Płatność po zakończeniu każdego etapu przyjętego harmonogramu w terminie 30 dni. 

3. Pozostawienia sumy gwarancyjnej w wysokości 5% wartości realizacji usługi na okres 1 roku od daty 

odbioru obiektu. 
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   IV. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W OFERCIE: 

Ad.1. Wykonawca złoży wykaz wykonanych min. 3 usług z podaniem przedmiotu oraz dat wykonania i 

odbiorów z potwierdzeniem należycie wykonanej usługi. 

Ad.2. Wykonawca złoży kserokopie wpisu do KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego potwierdzoną przez 

siebie. 

Ad.3. Wykonawca złoży kserokopie ubezpieczenia, potwierdzoną przez siebie. 

Ad.4. Wykonawca złoży kserokopie listów referencyjnych, potwierdzonych przez siebie. 

Ad.5. Wykonawca określi termin realizacji usługi. 

Ad.6. Wykonawca określi wartość realizacji usługi w złotych polskich wartości netto + Vat. 

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty, na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia”. 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi, określone w przedmiocie oferty na realizację 

usługi oraz warunków udziału, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę 

spełnienia warunków udziału w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

pzwzobial@wp.pl , przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33, z dopiskiem: 

 „Oferta Domu Wędkarza” 

2. Termin składania ofert dotyczących realizacji usługi do dnia 19 czerwca 2017 roku do godz.9.oo, 

zakończony protokołem przyjętych ofert. Wstęp wolny. 

  VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. W toku badania i ocen ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 
4. Informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela: Dyrektor biura PZW Okręgu w Białymstoku  

– Jerzy Łucki , kontakt telefoniczny: 85 675 25 26, +48 784 589 611, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

   X. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE: 

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający przedłoży wybranemu Oferentowi projekt Umowy w terminie 21 dni od poinformowania  

go o wyborze oferty po jej zaakceptowaniu przez organy statutowe Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyn i z tego tytułu Oferentowi  

nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania  

lub odstąpienia od realizacji. 

5. Realizacja inwestycji może być wykonana jedynie na podstawie otrzymanej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę wraz z załącznikami. 

    X. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 2/DW. 

Komisja ds. Inwestycji przy 

ZO PZW w Białymstoku 

 

Przewodniczący: 

Stanisław Kostko
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Załącznik nr 3/DW. 
FORMULARZ  OFERTOWY 3/DW 

 

dotyczący oferty wykonania robót budowlanych wykończeniowych 

w budynku „Domu Wędkarza”. 

 

 
      I   Oferent: 

Nazwa własna: 

Adres: 

NIP: 

Kontakt telefoniczny i e-mail: 

Osoba uprawniona do występowania w imieniu Oferenta: 

      II Wykaz wykonanych min 3 usług polegających na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności 

publicznej. 

 

1. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

2. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 
 

3. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

 

III. Wpis do KRS – (nr,znak) – kserokopia jako załącznik . 

 

IV. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – (nr, znak) – kserokopia jako załącznik. 

 

V. Listy referencyjne – ilość – kserokopie jako załącznik. 

 

VI. Termin realizacji usługi: (ilość dni) 

 

VII. Wartość realizacji usługi: (netto + Vat) 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej z ramienia Oferenta 

 

 

 

 



 

 

                Polski Związek Wędkarski 
  Okręg w Białymstoku 

   15-101 Białystok  ul. Jurowiecka 33 

  tel./fax:  85 675 25 26,  85 675 25 56, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

 

Zapytanie ofertowe 3/DW dotyczące wykonania  robót wykończeniowych w budynku 

biurowym „Domu Wędkarza”. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ  NA: 
 

1. wykonaniu  robót wykończeniowych w budynku „Domu Wędkarza”, 

2. wykonaniu zgodnie z dokumentacją projektową , przedmiarem robót oraz treścią Decyzji o pozwoleniu na 

budowę  budynku biurowego wolnostojącego „Domu Wędkarza” w Białymstoku przy ul. Traugutta, działka 

nr 1690/11, Projekt wykonany przez jednostkę projektową: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego o 

Przemysłowego „PROFIL” Sp. z o.o. - autor: arch. Wojciech Lizurej. 

 

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: 

 

Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na realizację usługi w ramach której zamawiający 

przewiduje wykonanie: 

1. Robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych Budynku „Domu Wędkarza” : 

- zewnętrzne:tynki, daszki, balustrady,elewacje, 

- wewnętrzne: tynki, posadzki, szpachle, glazury, malowanie 

- biały montaż sanitarny i odbiorniki elektryczne i gazowe 

 2. Prowadzenia inwestycji z obsługą – kierownika budowy 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI: 
 
1. W realizacji inwestycji powinny być stosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone  do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz odpowiadać rozwiązaniom przyjętych w projektach 

wykonawczych. 

2. Realizacja inwestycji musi uwzględniać aktualne obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz 

uwzględniać szczegółowe przepisy Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady w realizacji inwestycji na każdym jej etapie. 

4. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania  mogące pojawić się w procedurze jej 

wykonania. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia harmonogramu robót.  

 

  III. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:  

 

Wymagania względem Wykonawcy:  

1. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca w okresie ostatnich 6 lat wykonał co najmniej 3 realizacje 

polegające na wykonaniu robót budowlanych obiektów użyteczności publicznej. 

2. Wykonawca przedstawi wypis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego o prowadzeniu działalności 

gospodarczej potwierdzoną przez siebie. 

3. Wykonawca przedstawi posiadane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzenia działalności. 

4. Przedstawi listy referencyjne lub poświadczenia wykonania robót budowlanych 

5. Określi termin realizacji usługi od daty otrzymania niezbędnych dokumentów. 

6. Określi wartości realizacji usługi.  

 

Wymagania względem Zamawiającego: 

1. Zamawiający przedstawia dokumentację techniczną – Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz przedmiary 

robót. 

2. Płatność po zakończeniu każdego etapu przyjętego harmonogramu w terminie 30 dni. 

3. Pozostawienia sumy gwarancyjnej w wysokości 5% wartości realizacji usługi na okres 1 roku od daty 

odbioru obiektu. 
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  IV. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W OFERCIE: 

Ad.1. Wykonawca złoży wykaz wykonanych min. 3 usług z podaniem przedmiotu oraz dat wykonania i 

odbiorów z potwierdzeniem należycie wykonanej usługi. 

Ad.2. Wykonawca złoży kserokopie wpisu do KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego potwierdzoną przez 

siebie. 

Ad.3. Wykonawca złoży kserokopie ubezpieczenia, potwierdzoną przez siebie. 

Ad.4. Wykonawca złoży kserokopie listów referencyjnych, potwierdzonych przez siebie. 

Ad.5. Wykonawca określi termin realizacji usługi. 

Ad.6. Wykonawca określi wartość realizacji usługi w złotych polskich wartości netto + Vat. 

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty, na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia”. 
  V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta musi być przygotowana na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

  VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Spośród ofert spełniających wszystkie wymogi, określone w przedmiocie oferty na realizację 

usługi oraz warunków udziału, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę 

spełnienia warunków udziału w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

3. Oferta obejmuje wszystkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego 

zapytania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

  VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

pzwzobial@wp.pl , przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres: 

 Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku, 15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 33, z dopiskiem: 

 „Oferta Domu Wędkarza” 

2. Termin składania ofert dotyczących realizacji usługi do dnia 19 czerwca 2017 roku do godz.9.oo, 

zakończony protokołem przyjętych ofert. Wstęp wolny. 

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

2. W toku badania i ocen ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 
4. Informacji w sprawach zapytania ofertowego udziela: Dyrektor biura PZW Okręgu w Białymstoku  

– Jerzy Łucki , kontakt telefoniczny: 85 675 25 26, +48 784 589 611, e-mail: pzwzobial@wp.pl 

  X. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE: 

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia niniejszego zamówienia. 

2. Zamawiający przedłoży wybranemu Oferentowi projekt Umowy w terminie 21 dni od poinformowania  

go o wyborze oferty po jej zaakceptowaniu przez organy statutowe Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia Umowy bez podania przyczyn i z tego tytułu Oferentowi  

nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania  

lub odstąpienia od realizacji. 

5. Realizacja inwestycji może być wykonana jedynie na podstawie otrzymanej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę wraz z załącznikami. 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy 3/DW. 

Komisja ds. Inwestycji przy 

ZO PZW w Białymstoku 

 

Przewodniczący: 

Stanisław Kostko 
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