
 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o. 

zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: 

 Budowa drogi miejskiej na części działki gruntu oznaczonej numerem 3/1, obr. 004 Białogard, do 

obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej/Kołobrzeskiej  

 

 

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie 

której wydana zostanie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokumentacja 

musi zawierać wszelkie niezbędne opracowania wymagane przez urzędy i instytucje w toku 

realizacji projektu oraz do uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację. 

Przebieg drogi określony jest w załączniku graficznym, który jest załączony do Zaproszenia. 

2. Materiały zapewniane przez Zamawiającego, których nie należy ujmować w ofercie,:  

a) mapa do celów projektowych, 

b) wstępny projekt podziału nieruchomości. 

3. Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty umowy.  

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie   

przedmiotu Zamówienia. 

W trakcie oceny ofert Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających 

w/w wymogi.  
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5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.  

Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 

łącznie z podatkiem VAT. 

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze skutkami 

określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją projektu, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko 

wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu 

jej złożenia. 

6. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję lokalną terenu w celu 

uwzględnienia wszelkich kosztów w składanej ofercie. 

7. Do oferty należy załączyć: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie  

z załącznikiem nr 2.  

2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

według załącznika nr 3 

8. Zamawiający dopuszcza składnie ofert drogą elektroniczną tj. przesłany skan oferty i kosztorysu 

ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl. 

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

10. Kompletną ofertę należy złożyć  w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. 78-200 

Białogard, ul. Kołobrzeska 58 (obiekt Inkubatora Technologicznego I piętro) lub przesłać w wersji 

elektronicznej (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres biuro@investparkbialogard.pl  w 

terminie do 07.05.2021r. (tj. piątek) do godziny 13.00. 

11. Otwarcie ofert nastąpi 07.05.2021 r. o godzinie 13.10 w siedzibie zamawiającego. 

12. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. 

13. Zamawiający może unieważnić część lub całość postępowania bez podania przyczyn 

unieważnienia. 

14. Termin związania ofertą – 20 dni. 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty, 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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3) załącznik nr 3 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

4) załącznik nr 4 –  mapa sytuacyjna, 

 

Białogard 26.04.2021r. 

  zatwierdził: 

Waldemar Gorzelak 

 Prezes Zarządu 

 

 

 


