
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

62-500 Konin, plac Wolności 1,  tel. 63 2401111, fax 63 2429920,  sekretariat@konin.um.gov.pl,  www.konin.pl 

 

 
GK.7021.1.179.2015                              Konin, dnia 06 kwiecień  2016 r. 

 

 

Publiczny Konkurs Ofert 

 

 

 

I.  Zamawiający: 
Miasto Konin 
Plac Wolności 1 
62 – 500 Konin  
NIP 665-289-98-34, REGON 311019036 

 
II.  Przedmiot zamówienia: 

 
Opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności na: 

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”     

          

 w zakresie ukształtowania  terenu, szaty  roślinnej, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek, ławek, koszy 

na śmieci, oświetlenia – zgodnie z mapą  orientacyjną (załącznik nr 2 ). 

CPV – 71242000 - 6 

III.  Wymagania dot. dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczy rejonu przy:  

− ul. Okólnej  – nr geod. działek – 7/8,19/66,415,1/15 (obręb Morzysław), 58/14 (obręb Glinka), 

2) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmuje: 

− projekt zagospodarowania terenów – 5 egz. 

− aktualizację map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 oraz 1:25 000; 

− przedmiar robót dla wszystkich branż - 5 egz. 

− kosztorys inwestorski dla wszystkich branż - 5 egz. 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egz. 

− inwentaryzację zieleni znajdującej się w obszarze konfliktu z projektowanymi rozwiązaniami, 

ze wskazaniem wycinek – jeśli zaistnieje taka konieczność – 5 egz. 

− pozostałe opracowania, decyzje, opinie, uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji                          

o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę - wynikające z obowiązujących przepisów. 
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3) Dokumentację projektową należy opracować w formie i treści zgodnej z: 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego                   

(Dz. U. 2012 r. poz. 462); 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod    

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. poz. 1389) 

IV.  Wymagania dot. studium wykonalności: 

1) studium wykonalności zawierające analizę kosztów i korzyści wraz z arkuszem kalkulacyjnym 

zawierającym model finansowo-ekonomiczny – 5 egz. 

2) wniosek o dofinansowanie projektu wraz z oceną odziaływania na środowisko i 

harmonogramem realizacji projektu (wykres Gantta) – 3 egz., oraz wnioski do właściwego 

organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  i Naturę 2000,  ( po 1 egz.). 

 

Powyższe dokumenty należy opracować zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wersja 1.3 z dnia 10.02.2016 r.  

(w razie zmian – z wersją obowiązującą na dzień realizacji zamówienia). 

Przygotowując dokumenty należy kierować się wymaganiami zakończonego  konkursu nr 

POIS.2.5/1/2015, ogłoszonego przez NFOśiGW w Warszawie.  Dokumentacja wraz z załącznikami 

jest dostępna pod linkiem:  http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-

wyniki-naborow-wnioskow/poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego/art,1,nabor-dla-dzialania-2-5-

poiis-2014-2020.html.  

 

V. Dokumentację projektowo – kosztorysową,  studium wykonalności,  wniosek                                   

o dofinansowanie oraz wnioski od właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  i 

Naturę 2000, należy przekazać Zamawiającemu: 

− w wersji papierowej; 

− w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w postaci plików w formacie "pdf" oraz                   

w wersji edytowalnej z rozszerzeniem "dwg", "doc" – 2 kpl. 

 
VI.  Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 17.08.2016 r 

VII.  Warunki wykonania zamówienia ; 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji  

 przedmiotu zamówienia. 
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Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, ze w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną  usługę polegającą na 

opracowaniu studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego. 

VIII.  Kryteria oceny ofert; 

- cena oferty badanej                                                                                      95% 

- doświadczenie                                                                                                 5% 

 Za wykazane zadanie polegające na opracowaniu studium wykonalności,  Zamawiający  

przyzna 3 pkt. Wykazane doświadczenie winno być poświadczone dokumentami,  

potwierdzającymi  należyte wykonanie wskazanej  usługi.         

IX.  Sposób przygotowania oferty: 

       Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik Nr      

        1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną 

X.             Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

a)  Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,  plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 29.04.2016 r. do godziny 13:00 

b) Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(opakowaniu). 

c) Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

Oferta na: 

 „Opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności na: 

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej oraz kościele farnym w Koninie” 

 Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres    

 Wykonawcy. 

 XI.           Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  29.04.2016 r. o godz. 14:00 w pokoju nr 208 Urzędu    

                Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

     Otwarcie ofert jest jawne 

XII.       Inne postanowienia: 
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− zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na 

podstawie potwierdzonego protokółu odbioru prac i płatna w ciągu 30 dni od daty 

przedłożenia jej Zamawiającemu. 

 
 
 

Kierownik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 

/-/ Sławomir Matysiak 
 
 
 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Elżbieta Wojnarowska 
Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2 
62 – 500 Konin 
tel. (063) 240 – 13 – 67  
a-mail: elzbieta.wojnarowska@konin.um.gov.pl 
oraz  
Karolina Majdzińska 
Urząd Miejski w Koninie 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
ul. Wojska Polskiego 2 
62 – 500 Konin 
tel. (063) 240 – 11 – 44 
a-mail: karolina.majdzinska@konin.um.gov.pl 
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Załącznik nr 1 
 

 
NAZWA WYKONAWCY 
………………..………………….……..….. 
…………………………………….…..…… 
Tel………………………………………….. 
Fax……………….…………………..…….. 
e-mail…………….………………..……….. 
 
 
 

ZAPYTANIE NA PUBLICZNY KONKURS OFERT 
 
Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1 
62-500 Konin 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2016 r. (znak pisma GK.7021.1.179.2015) 

na: 

Opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej oraz studium wykonalności na: 

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” 

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   ……….............................................................................................. zł (netto) 
 
+ ….…...................................................................................... zł podatek VAT 
 
= ........................................................................................................ zł (brutto) 

 
słownie :  ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  złotych (brutto) 

 

 

 

(..........................................)                           (...........................................................................) 
          Miejscowość i data                                      Podpis i pieczęć 
                                                                               pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 
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