
 

  

 

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

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

 budowa utwardzenia stanowiącego tymczasowy ciąg pieszy na odcinku od Inkubatora 

Technologicznego do strefy przemysłowej przy przetwórni ryb w Białogardzie,  

na działkach nr 23/1, 2/3, 2/6 obr. 0004, działce nr 13 obr. 0003 Miasta Białogard 

  

1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie tymczasowego ciągu pieszego na odcinku od Inkubatora 

Technologicznego do strefy przemysłowej przy przetwórni ryb w Białogardzie. 

Przedmiot zamówienia określony jest w Projekcie budowlanym, który jest załączony do 

Zaproszenia. 

2. Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do 

uwzględnienia:  

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, w tym projekt organixacji ruchu na czas 

budowy w pasie drogi wojewódzkiej, 

b) uporządkowanie terenu objętego placem budowy. 

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2020 r.  

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.  

5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Materiał pomocniczy w 

przygotowaniu oferty stanowi Załącznik 5 – Przedmiar robót.  

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

łącznie z podatkiem VAT. 
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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 robót, uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko 

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

jej złożenia. 

6. Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego. Kosztorys może być opracowany na 

podstawie przedmiaru dołączonego do zaproszenia, jednakże jest to jedynie element 

pomocniczy; Wykonawca powinien zweryfikować zakres prac i ująć w kosztorysie ofertowym, 

który powinien obejmować wszystkie prace oraz sprzęt niezbędne do wykonania robót. W 

przypadku potrzeby skorzystania z dodatkowego sprzętu powinien być on dostarczony przez 

Wykonawcę oraz ujęty w kosztorysie. Kosztorys ofertowy powinien zostać dołączony w ciągu 7 

dni od daty zawarcia umowy. 

7. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest wykonać wizję lokalną terenu budowy w 

celu uwzględnienia wszelkich prac i robót dodatkowych w kosztorysie. 

8. 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 

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

ofertowego na adres biuro@investparkbialogard.pl. 

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

11. 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 02.11.2020r. (tj. poniedziałek) do godziny 12.00. 

12. Otwarcie ofert nastąpi 02.11.2020 r. o godzinie 12.05 w siedzibie zamawiającego. 

13. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %. 

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

unieważnienia. 
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15. Termin związania ofertą – 20 dni. 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty, 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

4) załącznik nr 4 –  dokumentacja projektowa 

5) załącznik nr 5 – przedmiar robót 

 

Białogard 26.10.2020 

  zatwierdził: 

Waldemar Gorzelak 

 Prezes Zarządu 

 

 

 


