
 

 

                Polski Związek Wędkarski 
   Okręg w Białymstoku 

      15-145 Białystok  ul. R. Traugutta 18 

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

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu budowy budynku  

gospodarczego w miejscu wyburzonych budynków gospodarczych. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA: 

 

1. wykonaniu projektu: -zagospodarowania terenu inwestycji, -budowlano-architektonicznego budowy budynku 

gospodarczego. 

2. wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej do uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz innych 

potrzebnych dokumentów urzędowych na rozpoczęcie budowy budynku gospodarczego w miejscu 

wyburzonych budynków gospodarczych w Supraślu, na części działki nr 1212, obręb Supraśl, gm. Supraśl. 

 

I. PRZEDMIOT OGŁOSZENIA: 

 

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

przewiduje wykonanie: 

 

1. Projektu budowy budynku gospodarczego. 

- Projekt budowlany będzie zawierał:  

 - Projekt zagospodarowania terenu inwestycji. 

 - Projekt budowlano-achitektoniczny. 

  - część architektoniczna 

  - część konstrukcyjna 

  - część drogi i ukształtowanie terenu 

  - część kosztorysowa 

- Projekt techniczny 

2. Pełnej dokumentacji projektowej ( projektu wykonawczego ), niezbędnej do opracowania, na jej podstawie, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót, kosztorys inwestorski. 

W ramach usługi wykonawca uzyska dla zamawiającego decyzje i pozwolenia oraz inne potrzebne dokumenty 

urzędowe niezbędne do rozpoczęcia budowy budynku gospodarczego, na części działki nr 1212, obręb Supraśl, 

gm. Supraśl, pow. Białystok. 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI: 
 

- opisana powyżej dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o program funkcjonalno-przestrzenny 

 załącznik nr 2. 

- zagospodarowanie terenu inwestycji wykonane na mapie do celów projektowych – załącznik nr 3. 

- dokumentacja powinna spełniać zapisy Decyzji o warunkach zabudowy -RI.6730.95.2019 z dnia 27.01.2020 

wydanej przez Burmistrza Supraśla – załącznik nr 4. 

 

1. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury   

     z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

      specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

             (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca  

              2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) wraz  

            z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

2. Dokumentacja powinna być skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć. Powinna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 
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wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym       

z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na przedmiot usługi. 

3. W rozwiązaniach projektowych powinny być stosowane materiały, urządzenia i technologie dopuszczone       

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

4. Opracowane projekty muszą uwzględniać aktualne obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego                  

oraz uwzględniać szczegółowe przepisy Straży Pożarnej, BHP i Sanepidu. 

5. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego oraz innych utworów powstałych 

w ramach realizacji usługi. 

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji. 

7. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego 

dokumentacji mogące pojawić się w procedurze jej wykonania. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego       

w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji            

o pozwoleniu na budowę.  

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W OFERCIE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:  

 

Wymagania względem Wykonawcy:  

1. Wiedza i doświadczenie – Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 usługi polegające  

na opracowaniu dokumentacji projektowej podobnych obiektów. 

2. Realizacja – w okresie ostatnich 5 lat na podstawie opracowanej dokumentacji przez Wykonawcę została 

zrealizowana inwestycja podobnych budynków w ilości minimum 2 obiektów. 

3. Określenie terminu realizacji usługi od daty otrzymania niezbędnych dokumentów. 

4. Określenie wartości realizacji usługi.  

 

Wymagania względem Zamawiającego: 

1. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji wraz z prawomocnym Pozwoleniem 

na budowę, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w wysokości 85% wartości. 

2. Płatność końcową po przyjęciu dokumentacji wykonawczej przez Zamawiającego w wysokości 15% wartości. 

 

IV. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W OFERCIE: 

 

Ad.1. Wykonawca złoży wykaz wykonanych 2 usług z podaniem przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorów  

 z potwierdzeniem należycie wykonanej usługi. 

Ad.2. Wykonawca złoży wykaz zrealizowanych min.2 obiektów – wygląd zewnętrzny – projektowany  

 i zrealizowany. 

Ad.3. Wykonawca określi termin realizacji usługi – ilość czasu do zrealizowania usługi. 

Ad.4. 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 lub przesłana pocztą tradycyjną na adres: Polski Związek Wędkarski  

Okręg w Białymstoku, 15-145 Białystok, ul. R. Traugutta 18, z dopiskiem: „Oferta  

 na prace projektowe budynku gospodarczego” 

2. Termin składania ofert dotyczących realizacji usługi do dnia 01 grudnia 2020 roku do godz.9.00. 
 

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: +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 14 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. Na teren realizacji inwestycji obowiązuje Decyzja o warunkach zabudowy  - RI.6730.95.2019  

z dnia 27.01.2020 wydanej przez Burmistrza Supraśla (ostateczna – 22.02.2020) 

 

X. ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Formularz ofertowy, 

2. Program funkcjonalno-przestrzenny, 

3. Mapa do celów projektowych, 

4. Decyzja o warunkach zabudowy -RI.6730.95.2019 z dnia 27.01.2020 wydanej przez Burmistrza Supraśla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pzwzobial@wp.pl
mailto:pzwzobial@wp.pl


 

Załącznik nr 2. 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 

 

 
I. Obiekt: budynek gospodarczy. 

II. Adres inwestycji: Supraśl, część dz. nr 1212, obręb Supraśl, gm. Supraśl. 

III. Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 72 m2 i wysokości do 5.5 m. 

IV. Dojazd wewnętrzny istniejący drogą gruntową. 

V. Wskaźnik wielkości zabudowy do 15 %. 

VI.  Układ funkcjonalny obiektu: wg załącznika graficznego. 

 

 



Załącznik nr 1. 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 

dotyczący oferty wykonania projektu budowlanego budowy budynku gospodarczego. 

 

 
I. Oferent: 

Nazwa własna: 

Adres: 

NIP: 

Kontakt telefoniczny i e-mail: 

Osoba uprawniona do występowania w imieniu Oferenta: 

II. Wykaz wykonanych 2 usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku 

gospodarczego.   

 

1. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

2. przedmiot wykonania: 

 

data wykonania i odbiorów:  

 

potwierdzeniem należycie wykonanej usługi: potwierdzam. 

 

 

III. Wykaz zrealizowanych min. 2 obiektów – wygląd zewnętrzny – projektowany i zrealizowany. 

 

1. przedmiot wykonania: 

 

wygląd zewnętrzny projektowany: ( podać adres wglądu – może być strona internetowa) 

 

wygląd zewnętrzny wykonany: ( podać adres wglądu – może być strona internetowa) 

 

2. przedmiot wykonania: 

 

wygląd zewnętrzny projektowany: ( podać adres wglądu – może być strona internetowa) 

 

wygląd zewnętrzny wykonany: ( podać adres wglądu – może być strona internetowa) 

 

 

IV. Termin realizacji usługi: (ilość dni) 

 

 

V. Wartość realizacji usługi: (netto + Vat) 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej z ramienia Oferenta 


















