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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  

Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, 30.10.2013 

 

Numer postępowania: NRZ/11/2013 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 

(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej 

„Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: 

„Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza 

Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70 1 – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

na realizację usług: 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektowa nych i remontowanych obiektów małej 

infrastruktury turystycznej wraz z nadzorem autorsk im i otrzymaniem prawomocnych decyzji  

i pozwole ń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji proj ektowej  

 

I Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zamówienie jest podzielone na dwa oddzielne zadania. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na 

jedno lub oba zadania: 

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do wykonania następujących inwestycji:  

- Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most, lokalizacja: działka nr 901 położona w obrębie 

Gruszki, gm. Narewka; właściciel: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Białowieskiego Parku 

Narodowego; zakres prac: zaprojektowanie wieży widokowej o konstrukcji drewnianej w lokalizacji 

zlikwidowanej w 2010 r. budowli, wysokość do 18 m. 

- Remont obiektu turystycznego "Filipówka", lokalizacja: działka nr 807/1 położona w obrębie Budy, 

gm. Białowieża; właściciel: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Białowieskiego Parku 
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Narodowego; zakres prac: rozebranie istniejących obiektów, budowa wiaty składającej się z 3 części – 

głównej z kamiennym kominkiem w środku i dwóch bocznych ze stołami i ławami o powierzchni 

użytkowej około 150 m2, budowa wydzielonego miejsca na ognisko, budowa wiaty gospodarczej na 

potrzeby miejsca ogniskowego, wykonanie ogrodzenia obiektu od strony drogi na odcinku 70 mb. 

1.2 - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinka drogi wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych pozwoleń do wykonania następującej inwestycji:  

- Remont odcinka gruntowej drogi gminnej na szlaku w dolinie Narewki - lokalizacja: działki nr 887, 

851 położone w Białowieży, gm. Białowieża; właściciel: Gmina Białowieża; zakres prac: ulepszenie 

drogi na odcinku 1 km z przeznaczeniem do ruchu pieszego i rowerowego; 

1.3 Zamówienie obejmuje odpowiednio do każdej inwestycji:  

1) sporządzenie map zasadniczych wysokościowo – sytuacyjnych w skali 1:1000 do celów 

projektowych; 

2) projekt budowlany; 

3) projekt budowlano-wykonawczy; 

4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z opisem technologii 

wykonania projektowanych robót; 

5) przedmiar robót i kosztorys nakładczy; 

6) kosztorys inwestorski; 

7) dokumentację terenowo - prawną zawierającą w szczególności uzyskanie wszystkich 

niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi; 

8) pozostałe decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji;  

9) nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych – przewidywane maksymalnie 10 

pobytów na budowie; 

10) przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji w zakresie poszczególnych 

zadać, w ramach ceny ofertowej. 

 

1.4 Nazwa i kod CPV:  71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

             71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

II Sposób wykonania prac  
 
2.1 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) mapy zasadnicze wysokościowo – sytuacyjne do celów projektowych należy wykonać zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:  ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. poz. 193 nr 1287 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2010 r. nr. 243, poz.1623 z późn. zm) oraz 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
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sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, nr 133). 

2) dokumentację należy sporządzić w ilości egzemplarzy niezbędnej do przeprowadzenia 

procesu inwestycyjnego (w tym do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń). Zamawiający 

winien otrzymać całość dokumentacji w wersji papierowej – 2 egzemplarze, oraz w wersji 

elektronicznej w formacie *pdf; 

3) dokumentacja winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz 1129) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r. poz.462); 

4) Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty w tym administracyjne, związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

2.2 Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 

1) Wykonawca dokumentacji zapewni pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego; 

2) nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia robót budowlanych, na wezwanie 

Zamawiającego, przy czym wezwanie Zamawiającego będzie przesłane faxem, e-mailem lub 

zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie nastąpi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem; 

3) Zamawiający szacuje, że podczas robót nadzór autorski będzie wymagał do 10 pobytów na 

budowie. Rozliczenie za ich realizację będzie dokonywane na podstawie ceny jednostkowej 

wskazanej w Formularzu Oferty, stosownie do liczby faktycznie zrealizowanych pobytów. 

4) usługi związane z reklamacjami dokumentacji projektowej będą świadczone w ramach ceny 

ofertowej. 

2.3 Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być 

wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, dalej: 

Pzp). w szczególności zgodnie z zasadami opisywania przedmiotu zamówienia: art. 29, 30 i 31 

Pzp. Dokumentacja projektowa będzie służyła do wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie 

przetargu, dlatego przyszłego przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w tym opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".  
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III Termin wykonania prac 
 

3.1 Termin realizacji umowy:  

a)  dostarczenie do PTOP kompletnej dokumentacji niezbędnej do wykonania inwestycji – w 
terminie ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. 

b)  sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych 
na podstawie opracowanej dokumentacji do podpisania protokołu końcowego z wykonania 
tych robót. Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia robót 
budowlanych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 listopada 2014 r. 

c) uczestniczenie w przeglądach  gwarancyjnych (min. raz  w roku) podczas 5 letniego okresu 
gwarancyjnego. 

 

IV Wadium 
 
4.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

V Informacja na temat zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy 
 

5.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

VI Opis warunków udziału w post ępowaniu  
 
O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki dotycz ące: 

6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  

Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu: 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 

oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 

 

6.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku   

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie 

zadania 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej infrastruktury turystycznej, winien 

wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług 

polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub remont obiektów 

małej infrastruktury o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda, wg zał ącznika nr 2, wraz z 
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podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. 

 

- w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie 

zadania 1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinka drogi, winien wykazać się 

zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na 

opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę lub remont drogi o wartości nie 

mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda, wg załącznika nr 2, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów czy zostały wykonane należycie. 

 

Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu: 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć - wykaz usług 

wskazanych powyżej, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały 

wykonane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie są: 

— poświadczenie odbiorcy usługi, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedłożyć dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

— oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o 

którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa powyżej. 

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., 

poz.231). 

 

6.3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  

Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu: 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć- 

oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 

 

6.4.  Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie 

zadania 1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów małej infrastruktury turystycznej 

winien wykazać się dysponowaniem: 

- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ści konstrukcyjno-budowlanej bez 

ogranicze ń w rozumieniu ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. 243, 

poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich 

uzyskania, z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie dysponowania tymi osobami; 

- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą 

uprawnienia z zakresu 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i 

inwentaryzacyjne), niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U. z 2010 r. poz. 193 nr 

1287) lub odpowiadające im uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na 

temat kwalifikacji zawodowych tych osób, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami.  

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca ubiegający się o zamówienie w zakresie 

zadania 1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinka drogi, winien wykazać się 

dysponowaniem: 
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- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno ści drogowej bez ogranicze ń w 

rozumieniu ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. 243, poz. 1623 ze 

zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, 

z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami; 

- co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą 

uprawnienia z zakresu 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i 

inwentaryzacyjne), niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U. z 2010 r. poz. 193 nr 

1287) lub odpowiadające im uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na 

temat kwalifikacji zawodowych tych osób, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami.  

Wykonawca, który będzie składał ofertę na oba zadania, może wykazać się dysponowaniem jedną 

osobą z uprawnieniami geodezyjnymi, zgodnie z ww. wymaganiami. 

Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu: 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć - wykaz osób z 

podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami ( zał. nr 3 do ogłoszenia). 

 

6.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej 

i finansowej  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy  

Dokumenty i o świadczenia niezb ędne do wykazania spełniania warunków udziału w 

post ępowaniu: 

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć - oświadczenie 

złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt III ppkt 1. 

 

6.6.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz 

konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). 

b) Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i 

finansowej,  będą badane łącznie - dokumenty określone Rozdz. VI pkt 6.2.-6.5. powinien złożyć 

co najmniej jeden z Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia, 

c) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza i podpisany przez 

mocodawcę (osobę fizyczną  lub osoby reprezentujące  osobę prawną). 

d)   Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem. 

e) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się  na „Wykonawcę”  w miejscu 

„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

g)    Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana,  przed podpisaniem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia. 

 

VII Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy 

zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, zawierających dane w innych walutach 

niż  w złotych polskich [PLN], Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni 

waluty obcej w złotych ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (www.nbp.gov.pl) w dniu 

przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku braku 

ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu przekazania ogłoszenia, Zamawiający jako kurs 

przyjmie najbliższy kurs  ogłoszony przez NBP, po dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu. 

 



9 
 

 

VIII Kryteria i tryb oceny ofert 
 
8.1.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z na jni ższą ceną. 

8.2.  Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od 

towarów i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(zł/gr). 

8.3. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1) Cena oferty powinna obejmować pełny zakres usług będących przedmiotem zamówienia  

i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

w Formularzu Ofertowym wskaże osobno dla zadania, na które składa ofertę cenę za 

wykonanie dokumentacji projektowej, oraz cenę jednostkową za świadczenie nadzoru 

autorskiego podczas pobytów na budowie, przemnożoną przez szacowaną ilość pobytów. 

Suma tych cen będzie podstawą do porównania ofert. Tak obliczona cena oferty ma zawierać 

wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

2) Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu                  

ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).   

 

IX Dokumenty, które nale ży doł ączyć do oferty 
 
9.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1  do ogłoszenia, oraz dokumenty wynikające z rozdz. VI 

ogłoszenia. 

9.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie.  

9.3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9.4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być 

ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 
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X Miejsce, termin i forma zło żenia oferty 
 
10.1.  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie 

pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: asuchowolec@ptop.org.pl. 

10.2. Zaleca się aby oferta w formie elektronicznej była dołączona do wiadomości jako załącznik, a 

wiadomość w temacie miała opis: OFERTA w post ępowaniu Opracowanie dokumentacji 

technicznej – nr post ępowania NRZ/11/2013 nie otwiera ć do dnia 07.11.2013 r. do 

godziny 15.15  

10.3. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej jak w pkt 2. 

10.4. Ofert ę należy zło żyć lub przesła ć na wskazany adres mailowy do dnia 07.11.2013 r. do  

godziny 15.00.  

10.5. Otwarcie ofert jest jawne odbędzie się w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-

475, w dniu 07.11.2013r. o godzinie 15.15  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 

informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na 

wniosek.  

 

XI Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są –  

Anna Suchowolec, Gabriela Kułakowska tel. (85) 664 22 55 (w dni robocze w godz. 09.00-15.00) 

XII Termin zwi ązania ofert ą 
 

12.1.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

12.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

XIII Badanie ra żąco niskiej ceny 
 

13.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej 

ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.  

 

XIV Umowa z Wykonawc ą 
 

14.1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach 

określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu 

rozstrzygnięcia przetargu. 

14.2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.  
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14.3. Ze względu na przedmiot umowy Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia osobno umów na: 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz na nadzór autorski, zgodnie ze zobowiązaniem 

wykonawcy zawartym w ofercie oraz postanowieniami wzoru umowy.  

 

 

XV Postanowienia ko ńcowe 
 
15.1.  Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą 

elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.  

15.2.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 

otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.  

15.3. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki przetargu przed dniem 

składania ofert.  

 

V Załączniki 
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór wykazu zrealizowanych usług 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór wykazu osób 
Załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór umowy 
Załącznik nr 5 do ogłoszenia – mapa wieża widokowa „Kosy Most” i obiekt „Filipówka” 
Załącznik nr 6 do ogłoszenia – mapa droga Białowieża 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
Koordynator projektu „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 

2000 Puszcza Białowieska” 
Anna Suchowolec 

 
 
 
 
 
 
 
 


