
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych  
od strony północno-zachodniej przyległych do Pałacu Młodzieży  

w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24 
 

Zamawiający: 
Pałac Młodzieży 
ul. Piłsudskiego 24 
33-100 Tarnów 
tel. 14 622 03 85, fax. 14 621 15 41 
e-mail: pm@pm.tarnow.pl 
 

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:  
A.  Sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym: 

1.1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 
A.2. Wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

opracowania dokumentacji, 
A.3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (w liczbie 5 sztuk każdy) na niżej 

wskazany zakres: 
A.3.1. - drogi przeciwpożarowej 
A.3.2. - miejsc parkingowych 
A.3.3. - ciągów komunikacyjnych 
A.3.4. - zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych z 

uwzględnieniem już istniejących zabudowań tj. boiska 
wielofunkcyjnego oraz Skate Parku     

B. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w liczbie 3 
szt). 

C. Wykonanie przedmiarów robót (w liczbie 3 szt.). 
D. Wykonanie kosztorysów inwestorskich (w liczbie 2 szt.). 
E. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. 
F. Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii i warunków koniecznych do złożenia przez 

Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym sporządzenie 
ekspertyzy przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a 
następnie uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów właściwego komendanta 
wojewódzkiego KW PSP w Krakowie. 

G. Aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich 
wykonania. 

H. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie: 
a) zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409               

z późn. zm.), 
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową,               

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, 
oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

c) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania  
w razie konieczności, średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
3. Informacje dotyczące gwarancji lub przeniesienia praw autorskich: 
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I. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie 
przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

II. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim prawach pokrewnych, powstałej w wyniku wykonania umowy we 
wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do wyłącznego i nieograniczonego w 
czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie: 
a) Używania i wykorzystywania w całości lub części, 
b) Utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

4. Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
1. 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 
6. Ofertę należy złożyć w terminie: 22 luty 2016r. do godz. 16.oo w sekretariacie Pałacu Młodzieży, 

ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów lub przesłać mailem na adres: dyrpm@umt.tarnow.pl 
7. Informacje dodatkowe: 

1) każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę, 
2) nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych, 
3) nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
4) w uzasadnionych przypadkach postępowanie może zostać zakończone bez dokonania 

wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę 
jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

5) oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert, 
6) w toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści ofert, 
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, 
8) złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze 
złożeniem zamówienia przez Pałac Młodzieży w Tarnowie i nie stanowi podstawy do 
roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy, 

9) Pałac Młodzieży w Tarnowie zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny, 

10) osoba uprawniona do kontaktów: Jerzy Kosiba – dyrektor Pałacu Młodzieży w Tarnowie,  
ul. Piłsudskiego 24, tel. 14 6220385, email: dyrpm@umt.tarnow.pl 

11) Pałac Młodzieży do dnia 3 marca 2016r. poinformuje drogą mailową lub telefonicznie 
wybranego oferenta.  

                                                           
1 Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w zapytaniu ofertowym.  

W cenie tej należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, 
ubezpieczenia, itp.). 
Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji 
zamówienia. 
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