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Publiczny konkurs ofert 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2018 Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych 

z funduszy europejskich. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

NIP 665-289-98-34,  

REGON 311019036 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

CPV – 71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej sieci 

zrównoważonych tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy.  

Przygotowanie koncepcji przebiegu zrównoważonej trasy rowerowej tzw. single track na 

terenie „hałd pokopalnianych" zlokalizowanych w mieście Konin na północ od osiedla 

Zatorze (na terenie o długości do 9 km) - załącznik nr 2 do projektu umowy. Aktualnie są to 

naturalnie wyznaczone ścieżki o szerokości około od 0,5 do 2 metrów, uczęszczane przez 

rowerzystów i biegaczy. 

Zakres zamówienia. 

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa załącznik nr 1 do projektu 

umowy p.t. „Problematyka opracowania” oraz załącznik nr 2 do projektu umowy p.t. 

„Granice opracowania”. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do dnia 30.11.2020 r. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
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1. Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedną usługę 

polegającą na opracowaniu koncepcji sieci tras rowerowych. Na potwierdzenie należy 

wypełnić druk Informacja o posiadanym doświadczeniu (załącznik nr 3).  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że przedmiot zamówienia ma zostać wykonany 

wyłącznie przez wyłonionego w drodze publicznego konkursu ofert Wykonawcę. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Cena waga 100% 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów, każdej następnej ofercie 

przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, stosując wzór: 

najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

C = ---------------------------------------------------------------x 100 pkt x 100 % 

                         cena oferty badanej 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” – załącznik nr 1. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT – do 23 lipca 2020 r. do godziny 14:30. 

 

VIII. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

Pisemną ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 

Plac Wolności 1, 62 – 500 Konin bądź wysłać na poniższy adres: 

Oferent zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak poniżej: 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Urbanistyki i Architektury 

Plac Wolności 1 

62 – 500 Konin 



3 

„Oferta na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej sieci zrównoważonych 

tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy.” 

Nie otwierać przed dniem 23 lipca 2020 roku godz. 15:00. 

IX. Inne wymagania: 

1. Wykonawca składając ofertę wypełnia: formularz ofertowy (załącznik nr 1), 

formularz cenowy (załącznik nr 2), informację o posiadanym doświadczeniu 

(załącznik nr 3). 

2. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie 

zawodowe do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana po wykonaniu usługi oraz po podpisaniu 

protokołu jej odbioru i wystawieniu faktury, zgodnie z ceną wskazaną w formularzu 

ofertowym, w terminie 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

X. Inne postanowienia: 

1. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert (brak wyjaśnień 

skutkuje odrzuceniem oferty). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

przyczyn lub z braku środków oraz innych okoliczności powodujących, że wykonanie 

zamówienia jest niecelowe. 

3. Ogólne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4 oraz załączniki do projektu 

umowy nr 1 i nr 2. 

4. Granice opracowania koncepcji programowo – przestrzennej sieci zrównoważonych 

tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą dla biegaczy określa załącznik 

graficzny nr 2 do projektu umowy. 

 

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, pok. 18 i 22A 

w godzinach 730  - 1530 ( tel. 63 24 01 253 lub 63 24 01 270). 

 

z up. Prezydenta Miasta Konina 
Mariusz Kaczmarczyk 
Zastępca Kierownika 

Wydziału Urbanistyki  i Architektury 
             


