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IPI. 271. 1 .2018.MŻ 

 
    

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budowy w pięciu wskazanych lokalizacjach obiektów małej 

architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia. 
 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu dofinasowania 

budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA), Gmina Bogatynia planuje budowę pięciu takich obiektów  w 

miejscach wykazanych poniżej. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dla każdego z 

obiektów projektu budowlanego wraz z kosztorysem w następujących lokalizacjach: 

I. Działka nr 58, AM19, obręb II, rejon ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni, 

II. Działka nr 2/9, AM 15, obręb II,  ul. Energetyków w Bogatyni, 

III. Działka nr 39/5, AM 3, obręb I, ul. Główna w Bogatyni, 

IV. Działka nr 135/1, AM1, obręb Porajów, pl. Willego Hajna 

V. Działka nr 134, AM 16, obręb II, ul. Sportowa 

W załączeniu mapy sytuacyjno-wysokościowe z oznaczonymi lokalizacjami. 
 

1.1.  Stan istniejący: 

Planowane obiekty zlokalizowane mają być w pobliżu miejsc zamieszkania, w miejscu 

istniejących placów zabaw na obszarach wymagających rewitalizacji. Wskazane miejsca nie 

podlegają ochronie konserwatorskiej. 

 

1.2.  Założenia do projektowania: 

Projektowane obiekty winny spełniać wymogi Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 

2018 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 

r. poz. 92.  

Zadania inwestycyjne w każdej z planowanych lokalizacji należy zaprojektować w wariancie 

podstawowym, obejmującym: 

- siłownię plenerową, składającą się z 6 różnych urządzeń, w tym jedno dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych i jedno  dla dzieci; 

- strefę relaksu, w tym: 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenia do gier 

edukacyjnych montowane na stałe, np. szachy/warcaby itp., dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych, zagospodarowanie zieleni – nasadzenia) 

- infrastrukturę uzupełniającą, w tym: stojak na rowery, kosz na śmieci, dojścia i nawierzchnie 

wokół urządzeń. 

Zamawiający dostarczy projektantowi aktualizowane mapy do celów projektowych w skali 

1:500; 

 

1.3.   Zakres prac projektowych: 

- projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. (w tym 2 do dokonania zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę) 

- przedmiar robót – 2 egz. 

- kosztorys inwestorski – 2 egz. 

- całość dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD-R – 1 szt. 
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1.4. Do obowiązków projektanta należy : 

- uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów; 

- uzgodnienia projektu w zakresie kolizji (w przypadku ich wystąpienia) z właścicielami  

- dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień (w tym z konserwatorem zabytków) 

wymaganych do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (w 

przypadku takiej konieczności);  

- dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót. 

 
Dokumentacja winna zawierać:  

   -   optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz  wszystkie 

niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i  podaniem wszystkich 

niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału,  urządzenia oraz realizację zadania; 

- opis rozwiązań projektowych wraz z charakterystycznymi cechami użytych materiałów bez 

wskazywania nazw własnych i nazw producentów;    

-  informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności 

opracowania planu „bioz” (art.21 a ust.3 prawa budowlanego) (PB i PW). 

 

 

2. Termin wykonania 

Pożądany termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 5 lutego 2018 r.  

 

3. Oferta winna zawierać:  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z centralnej ewidencji działalności 

gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej  

3) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę; 

4) cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT; 

5) termin opracowania; 

6) wykaz niezbędnych danych jakie winny być przekazane celem realizacji opracowania; 

7) wypełniony przez Projektanta we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych projekt umowy. 

 

4. Zamawiający będzie wymagał, aby Projektant zawarł umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na warunkach w niej określonych. W  tym celu przekazuje projekt umowy 

stanowiący integralną część zapytania ofertowego.  

 

5. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  

i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia w nieprzekraczalnym terminie do  

16 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W GMINIE BOGATYNIA”  NIE 

OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA:     17.01.2018 r.    GODZ. 14.00” 

 

 

 

 
 
W załączeniu: 

1. Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym zakresem zamówienia. 
2. Formularz ofertowy 
3. Projekt umowy 

 


