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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentu                                     

pn. „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem”. Celem 

opracowania jest połączenie centrum miasta z istniejącymi ścieżkami rowerowymi, łączącymi 

miasto z gminami ościennymi. 

 

I. Przedmiot (zakres) zamówienia / obowiązki wykonawcy: 

1. opracowanie tras rowerowych (obejmujące w szczególności drogi dla rowerów, 

pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, 

strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym natężeniu 

ruchu) niezbędnych do wykonania w celu bezpiecznego połączenia centrum 

Miasta z istniejącymi ścieżkami, w 2 kierunkach: Strachocin - Jezioro Miedwie i 

Żarowo - Osiedle Lotnisko, 

2. sporządzenie wykazu ulic, dla których istnieje możliwość wykonania tras 

określonych w pkt. 1 poprzez ich wytyczenie w istniejących jezdniach, 

3. w przypadku niemożności spełnienia warunku określonego w pkt. 2 wskazanie 

innego technicznego sposobu stworzenia ścieżki rowerowej, np. poprzez 

zastosowanie tabliczki T-22, 

4. opracowanie stałej organizacji ruchu uzgodnionej przez zarządców dróg, 

zatwierdzanej przez zarządzających ruchem drogowym,  

5. stworzenie mapy proponowanych tras 1:5000. 

6. Okresowe spotkania konsultacyjne z Zespołem Doradczym Prezydenta ds. 

rozwoju ruchu rowerowego 



7. przeprowadzenie konsultacji społecznych w tych przypadkach, w których okaże 

się to niezbędne do opracowania dokumentu 

 

II. Terminy realizacji zamówienia:  12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

III. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie: 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie do 14 dni od daty 

złożenia w siedzibie Zamawiającego opracowanego dokumentu, po stwierdzeniu jego 

kompletności i braku błędów. 

2. Dokonanie odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku korygowania    

i wyjaśniania stwierdzonych w okresie późniejszym ewentualnych błędów                              

i nieścisłości. 

3. Całość dokumentacji wraz z załącznikami i dokumentami powstałymi w trakcie 

realizacji umowy stanowić będą własność Zamawiającego, również w sytuacji                        

gdy niezależnie od podstaw i przyczyn umowa zostanie rozwiązana. Z chwilą 

podpisania umowy Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia woli przenosi                    

na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz zezwala mu                              

na wykorzystywanie w różnej formie i zakresie części lub całości dokumentacji. 

Przeniesienie wyżej opisanych uprawnień nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 

5. Termin płatności faktury – do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną pracę będzie protokolarne 

odebranie przez Zamawiającego dzieła bez zastrzeżeń. 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje proporcjonalne wynagrodzenie za prace zrealizowane                 

do momentu rozwiązania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania                   

na zasadach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

a) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 100,- zł, za każdy 

dzień zwłoki, 



b) kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– 20% wartości umownej brutto, 

9. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy                 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 20% wartości umownej 

brutto. 

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. ryczałtową cenę oferty netto i brutto,  

2. podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: dane do umowy, NIP, ile lat 

firma istnieje,  profil i skala działalności, osiągnięcia z wyszczególnieniem podobnych 

opracowań, okresem ich opracowania oraz nazwą Zamawiającego, referencje itp.) 

3. termin wykonania dokumentacji, 

4. oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności 

prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. 

 

V. Złożenie oferty. 

1. termin złożenia oferty: 23.03.2018  r., do godz. 12.00. 

2. ofertę w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres  e.czarnecka@um.stargard.pl 

 

VI. Wybór wykonawcy.  

Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny doświadczenia i kwalifikacji 

oferenta oraz wysokości ceny ofertowej. Planuje się dokonać wyboru do dnia 30.03.2018 r. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z dowolnie wybranym 

oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego 

wykonawcy. Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru wykonawcy oferentom                         

nie przysługują środki odwoławcze. W niniejszej procedurze ofertowej nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie stanowi element rozpoznania 

rynku. 

 



Ewentualne pytania w sprawie zamówienia proszę kierować na adres 

e.czarnecka@um.stargard.pl lub telefonicznie nr 91 578 30 99. 
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