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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Regionalne Biuro w Olsztynie;  
ul .  Murzynowskiego 18; 10 -684 Olsztyn  

tel./fax. (89) 533-68-66; e-mail.: emenderska@ptop.org.pl 
 

Olsztyn dn. 27 maja 2014 r. 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 
085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 
Olsztyn), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: 
 

dokumentacji projektowej remontu 10 dachów budynków gospodarskich na których 
zlokalizowane są gniazda bociana białego wraz z kosztorysem nakładczym i inwestorskim oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami remontowymi 
 
 
która jest związana z realizacją zadania C9 – Remont dachów, będącego częścią projektu nr LIFE09 
NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja 
Warmińska” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

 opracowanie projektu remontu 10 dachów zlokalizowanych w miejscowościach: 
- Suchawa 22,  gmina Barciany (2 dachy) 
- Bobrowo 13, gmina Barciany 
- Krelikiejmy 16, gmina Barciany 
- Gronowo 8, gmina Braniewo 
- Gronowo 16 b, gmina Braniewo 
- Jarzeński Młyn 42, gmina Lelkowo 
- Spytajny 3, gmina Bartoszyce 
- Żywkowo 8, gmina Górowo Iławeckie 
- Toprzyny 10, 10a,11 , gmina Górowo Iławeckie 

 zakres opracowania dokumentacji powinien dotyczyć tych części dachu gdzie zlokalizowane są 
gniazda bociana białego i powinien być konsultowany z Zamawiającym na każdym etapie 
realizacji zamówienia 

 opracowanie kosztorysu nakładczego i inwestorskiego dla przedmiotowego remontu  

 sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 
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Dokumentację projektową należy złożyć osobno dla każdego powiatu tj. 
 
1.Powiat Kętrzyńki: 
- Suchawa 22, gmina Barciany (2 dachy) 
- Bobrowo 13, gmina Barciany, 
- Krelikiejmy 16, gmina Barciany 
 
Projekt budowlany – 3 egzemplarze 
Kosztorys nakładczy – 1 egzemplarz 
Kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz 
 
2. Powiat Braniewski: 
- Gronowo 8, gmina Braniewo 
- Gronowo 16 b, gmina Braniewo 
- Jarzeński Młyn 42, gmina Braniewo 
 
Projekt budowlany – 3 egzemplarze 
Kosztorys nakładczy – 1 egzemplarz 
Kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz 
 
3. Powiat Bartoszycki 
- Spytajny 3, gmina Bartoszyce, 
- Żywkowo 8, gmina Bartoszyce 
- Toprzyny 10,10a,11, gmina Bartoszyce 
 
Projekt budowlany – 3 egzemplarze 
Kosztorys nakładczy – 1 egzemplarz 
Kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz 
 
oraz dodatkowo całość dokumentacji na płycie CD. 
 
II. Wymagania stawiane Wykonawcy oraz wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
 

 Projekt remontu należy rozumieć jako dokument, w którym należy przedstawić dokładny opis 
technologii wykonania robót projektowych wraz z niezbędnymi rysunkami technicznymi konstrukcji 
dachów 

 Przedmiary robót i kosztorys nakładczy, przez które należy rozumieć opracowania zawierające 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz  
z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis robót i nakłady rzeczowe głównie w oparciu o KNR-y (Katalog Nakładów Rzeczowych),  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości nakładów robocizny, materiałów i sprzętu. 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem 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 przedmiarze robót (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). 

 
3. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133 z późn. zm.), 
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 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072 z późn. zm.), 

 rozporządzenie 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-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

4. Dokumentację należy sporządzić w ilości 4 egzemplarzy oraz dostarczyć na nośniku CD w wersji 
elektronicznej.  
5. Wszelkie materiały niezbędne do projektowania, Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 
6. Projektant zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w przewidywanym terminie 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia tj.  
do 30-10-2014 r.  
 
III. Termin realizacji zamówienia 

 Opracowanie dokumentacji projektowej od dnia zawarcia umowy do 01.07.2014. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w przewidywanym terminie realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia tj. do 30.10.2014 r.  

 
IV Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

V. Opis warunków stawianych Wykonawcy 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien spełniać następujące warunki: 
1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie czego dowodem ma być wskazanie min. 3 wykonanych projektów 
budowlanych (załącznik nr 3) 
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa musi umożliwiać wykonanie powierzonych zadań  
 
VI. Sposób przygotowania oferty     
1. Cenę brutto za realizację umowy należy wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).  
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów  
i usług.  
3. Wypełniony wykaz wykonanych projektów budowlanych (załącznik nr 3) 
Uwagi: 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie.  

 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 

 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

 Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  
 
VII. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1.  
2. Wykaz 3 wykonanych projektów budowlanych - wg załącznika nr 3. 
 
VII. Termin składania ofert i ich ocena 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 4 czerwca 2014 na adres:  Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 
18, 10-684 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres  emenderska@ptop.org.pl  
2. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Emilia Menderska 
tel.: (89) 533-68-66, e-mail: emenderska@ptop.org.pl. 
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3. Cena oferty na opracowanie dokumentacji projektowej musi obejmować pełny zakres prac określonych  
w rozdziale I oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zaoferowała najniższą cenę ofertową. 
5. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia w/w postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert.   
7. Zamawiający zawrze umowę (wg załącznika nr 2) z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę. 
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

 

 

 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu Life+ Bocian 

 
Emilia Menderska 

 

 
 

……………………. 
(podpis) 


