
 

 
Dokument dotyczy projektu pn. „Pozostać w pamięci pokoleń” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach 

 Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice  

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 

(CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0002534) 

 

Biała, dnia  18.11.2020 r. 
                                                                                                                            [miejscowość]       

Zaproszenie do składania ofert        

Zapraszamy do złożenia oferty w sprawie: 

Budowa muszki koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy pomniku Ofiar I 

Wojny Światowej w parku miejskim w Białej  

w ramach projektu :  Pozostać w pamięci pokoleń 

– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest budowa muszli koncertowej o konstrukcji drewnianej oraz wykonanie 

zagospodarowania terenu w parku miejskim w Białej. 

W ramach prac planuje się: 

- budowa muszli koncertowej o konstrukcji drewnianej posadowionej na płycie żelbetowej i 

fundamencie z bloczków betonowych o pow. ok. 50 m2 , 

- budowa dojścia do muszli koncertowej i istniejącego pomnika wraz z montażem balustrady 

stalowej,   

- budowa schodów terenowych oraz remont istniejących schodów terenowych wraz z montażem 

balustrady stalowej,   

- remont istniejącego pomnika ofiar I wojny światowej, 

- oświetlenie z lamp solarnych, 

- elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna) 
 

Dokładny zakres prac ujęty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej złącznik do niniejszego 

zapytania. Na zamierzenie wydane zostało powalenie` na budowę nr 212 ( AB-IV.6740.1.34.2020 ) z dnia 

12.06.2020 r.  

Wykonawca zobligowany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej min. 

mapę powykonawczą.  

2. Kryteria oceny ofert:  

Cena  -  100 % 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w 

zapytaniu ofertowym. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia: tj. wykonania robót 

budowalnych polegających na wykonaniu obiektów o konstrukcji drewnianych o min. wartości zadania 

80 000 zł brutto. Ponadto wykonawca dysponować musi kierownikiem budowy, który posiada 

odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami.  



4. Zakres wykluczenia : 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
 

5. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

6. Termin złożenia ofert:  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  3 grudnia 2020 r.  

 Ofertę należy złożyć : 

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę  i adres wykonawcy oraz napis: 

„Rozpoznanie cenowe na:   

Budowa muszki koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy pomniku Ofiar I 

Wojny Światowej w parku miejskim w Białej  
 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pani Aleksandra Sokołowska, ul. Rynek 10, pok. nr 2 , tel. 77 4388542  

Pani Anna Rogosz, ul. Rynek 10, pok. nr 4 , tel. 77 4388544 

 

 

........................................ .................................................................. 
             [przygotował]              [podpisał w imieniu Zamawiającego] 
 

Biała, dn.  18.11.2020 r.   

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. Projekt techniczny 

3. Przedmiar robót. 

 

 


