
Załącznik nr 1 
Nakło nad Notecią, dn. 12.05.2022 r.  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 04.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad 
Notecią. 
 

Zamawiający: 
Gmina Nakło nad Notecią 

ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią 
bom@umig.naklo.pl 
tel. (52) 386 79 84 

 
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji  
Osoba prowadząca postępowanie – Michalina Zygmunt 
CPV:  
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-01 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 
„Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Trzeciewnicy”. 
Lokalizacja planowanego do modernizacji placu zabaw: 
Przewidziany do rozbudowy plac zabaw zlokalizowany jest w Trzeciewnicy, na działce o 
numerze ewidencyjnym 135/4, obręb Trzeciewnica. Na działce znajduje się także Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa oraz budynek świetlicy wiejskiej. 
Obecnie na istniejącym placu zabaw znajduje się urządzenia zabawowe. 
 

 
 
 



Zakres opracowania obejmuje: 
1) Uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień oraz realizacja zawartych w nich 

zaleceń, 
2) Opracowanie dokumentacji projektowej: 

a) projekt zagospodarowania terenu zawierający lokalizację nowych, wskazanych przez 
Zamawiającego urządzeń zabawowych, zwymiarowane strefy bezpieczeństwa, 
rozgraniczenie poszczególnych rodzajów nawierzchni (wskazanie nawierzchni 
trawiastej, klepiskowej itp.) – nawierzchnia placu zabaw z pisaku: frakcja 0-0,8 mm, 
wodoprzepuszczalność 7 m3/dobę wraz z charakterystyką zieleni – w ilości 3 egz., 

b) zestawienie wskazanych przez Zamawiającego oraz zaproponowanych przez 
Projektanta, przykładowych rodzajów/typów nowych urządzeń wraz z kartami 
katalogowymi oraz szczegółami ich montażu (fundamentowanie), 

c) w projekcie należy uwzględnić istniejące elementy infrastruktury, 
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – w ilości 1 egz., 
e) kosztorys inwestorski - 2 egz.,  
f) formularz kosztorysu ofertowego - 2 egz.,  
g) przedmiar - 2 egz., 

3) uzyskanie wszelkich innych decyzji, opinii i uzgodnień warunkujących realizację 
rozbudowy placu zabaw,   

4) aktualną mapę do celów projektowych/opiniodawczych zapewni Projektant. 
1.1 Projektant zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu całą dokumentację projektową  

w wersji papierowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi oraz w formie 
elektronicznej w formacie .pdf, a także rysunki w wersji elektronicznej edytowalnej  
w formacie .dxf lub .dwg tożsame z wersją papierową. 

1.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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 .Kosztorysy i przedmiar należy 
dostarczyć również w formie edytowalnej w formacie .xls lub .ath, opisy i SST w formacie 
.doc. 

1.3 Projektant zobowiązany jest także do uzgodnienia przed przystąpieniem do prac 
projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych zagadnień 
związanych z planowaną inwestycją. 

1.4 Urządzenia przewidziane do montażu na przedmiotowym placu zabaw (przykładowo): 
 Huśtawka podwójna z dwoma siedziskami dla małych dzieci 

 

 
 
 Bujak na sprężynie ważka 



 
 
 

 Pomost z belką 
 
 
 

 
 
2. Obowiązki projektanta 
Projektant zobowiązuje się wykonać pracę z należytą starannością w sposób zgodny 
z wytycznymi uzyskanymi od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: 

 Przekazywana dokumentacja techniczna będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepi-
sów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym  
z przepisów. Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

 Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  
i prawnych dokumentacji technicznej. 

 
3. Współpraca z Zamawiającym. 
Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Projektant zapewni kontakt  
z Zamawiającym. Przed złożeniem oferty Projektant ma obowiązek zapoznać się  
z wszystkimi załącznikami, jakie Zamawiający załączy w postępowaniu na platformie. 
 
4. Termin wykonania zadania:  
60 dni od dnia podpisania umowy. 
 
5. Forma wynagrodzenia oraz warunki płatności: ryczałt.  
Płatność wynagrodzenia: 
Przewiduje się płatność jedną fakturą końcową, płatną po przekazaniu kompletnej 
dokumentacji technicznej Zamawiającemu oraz po podpisaniu protokołu odbioru. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień: 



doświadczenie:  
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Wykonawca 
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
7. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz zespołem osób odpowiednich uprawnieniach budowlanych do 
projektowania, zdolnych do wykonania zamówienia. 
 
8. Kryteria oceny ofert:  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem: 

a) cena ofertowa – 100%. 
 
9. Gwarancja 
Wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia. 
 
10. Dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego postępowania: 

1) Niniejsze zapytanie ofertowe stanowiące zał. nr 1, 
2) Formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 2 – NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZAŁĄCZYĆ PRZY 

SKŁADANIU OFERT!, 
 

11. Kontakt z Zamawiającym 
Michalina Zygmunt – Wydział Inwestycji, tel. 52-3867-986,  
e-mail: zygmunt.michalina@umig.naklo.pl 

 
 

 

 

 

 

 


