
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie  inwestycji pod nazwą  
„Glorietta  w parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie” 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE:  

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona 
w złotych równowartość 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm.).  

II. ZAMAWIAJ ĄCY 

Gmina Miasto Stargard 
ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
1. Zakres zamówienia:  „Glorietta w parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie”                 
obejmuje: 

a. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie; 
b. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji          

w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, gdyż 
planowany obszar objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, układ przestrzenny 
Starego Miasta oraz obwałowania miejskie wpisane są do rejestru zabytków; 

c. Wykonanie mapy do celów projektowych – tylko w przypadku jeżeli jest to 
konieczne, by móc zrealizować roboty budowlane; 

d. Wykonanie projektu budowlanego i wykonaczego w 5 egz. + wersja elektroniczna w 
formacie pliku „pdf” , „doc” i „dwg” , zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 
1129) oraz uzgodnieniami z Urzędem Miejskim w Stargardzie. 

e. Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 2 egz. + wersja elektroniczna w 
formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129); 

f. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie 
pliku „pdf” – w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

g.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 2 egz. + 
wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 



Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu – funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 
1129); 

h. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez 
dodatkowej opłaty; 

i. Zakres projektu obejmuje: 

- Wykonanie fundamentu i posadowienie Glorietty parkowej o średnicy wewnętrznej 
min. 6 metrów 

-  obiekty małej infrastruktury (2 ławki, 2 kosze) 

- remont schodów kamiennych w sąsiedztwie glorietty. 

3. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki 
realizacji inwestycji i eksploatacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym 
proponowanych rozwiązań projektowych. Tylko uzgodnione przez Zamawiającego 
rozwiązania projektowe będą mogły być zrealizowane. 

5. Wymagany termin wykonania zadania – do 15 listopada 2016r. 

            6. Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowaną na  
Zamawiającego i oznaczonej: OFERTA na „Glorietta  w Parku im. Bolesława 
Chrobrego w Stargardzie” 

7. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: 
Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, 73 -110 Stargard w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2016r. do godz. 14:00, bądź także 
drogą elektroniczną na adres: p.kierszka@um.stargard.pl 

 Wydziałem odpowiedzialnym za realizacje zadania jest Wydział Kultury, Sportu          
i Turystyki UM w Stargardzie. 

8. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%. 

9. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej 
chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia. 

12.Przed złożeniem oferty, konieczna jest wizja lokalna na miejscu wyznaczonym do 
realizacji ww. przedsięwzięcia. Osobą do kontaktu w celu umówienia spotkania jest 
Pani Paulina Kierszka oraz Pan Mirosław Opęchowski z Wydziału Kultury, Sportu         



i Turystyki UM Stargardzie. Telefon: 091 578 12 61,  lub mail: 
p.kierszka@um.stargard.pl, m.opechowski@um.stargard.pl  

  

 


