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Tuchola, dnia 23 grudnia 2016 r. 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE ⃰   

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku 

dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory 

Tucholskie w miejscowości Piła Młyn” proszę o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie 

dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla w/w zadania. 

Poniżej szczegółowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty. 

 

 
1. Zamawiający:  
Tucholski Park Krajobrazowy 
ul. Podgórna 1 
89-500 Tuchola 
tel: (52) 33 43 712  
fax: (52) 33 42 918  
e-mail:  sekretariat@tuchpark.pl 
 
 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów oraz zagospodarowania terenu, inwentaryzacji i waloryzacji 

zieleni, i wszelkich innych opracowań wstępnych dla właściwej realizacji projektu (wersja 
papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym / płyta CD-R: 2 egz.), 

2) opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (badania gruntowo - wodne) (o ile wystąpi 
taka konieczność) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz.  i 
operatów ochrony środowiska, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) – niezbędnej do 
uzyskania  przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (wersja papierowa: 3 egz., na 
nośniku elektronicznym/płyta CD-R:  3 egz.) (o ile wystąpi taka konieczność), 

3) uzyskanie mapy prawnej, mapy do celów projektowych,  
4) wykonanie projektu koncepcyjnego (wielobranżowy) - wstępnego określenia rozwiązania 

projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym (wersja papierowa: 5 
egz. na nośniku elektronicznym / płyta CD-R: 2 egz. w tym, że do odczytu – z rozszerzeniem 
PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf),uwzględniającego charakterystykę i funkcje 
terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w 
miejscowości Piła Młyn, 

5) wykonanie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę 
(wersja papierowa: 5 egz. na nośniku elektronicznym / płyta CD-R: 2 egz. w tym, że do odczytu – 
z rozszerzeniem PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie dxf), 

6) wykonanie  projektu wykonawczego dla potrzeb związanych z wykonaniem robót budowlanych 
uzgodniony w zakresie: technicznych instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepła 
technologicznego i ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego i Aparatury Kontrolno Pomiarowej i 
Automatyki (AKPiA); instalacji: kanalizacji sanitarnej i deszczowej; instalacji elektrycznej obiektu; 
instalacji monitoringu (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz., 
do odczytu – z rozszerzeniem PDF, do edycji – pliki rysunków w formacie dxf), 

7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót budowlanych (wersja papierowa: 2 
egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem PDF 
do edycji – w rozszerzeniem ath),umożliwiające złożenie wniosku o dofinansowanie ww. 
robót/prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku, Działanie 
4.5 Ochrona przyrody. 

8) prowadzenie nadzoru autorskiego w tym niezbędnych konsultacji (przy założeniu co najmniej 20 
pobytów na budowie i/lub w siedzibie Zamawiającego), który nastąpi z chwilą rozpoczęcia przez 
Zamawiającego inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji. 
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9) wykonanie opracowań technologicznych i instalacji specjalistycznych (wersja papierowa: 2 egz., 
na nośniku elektronicznym/ płyta CD-R: 2 egz.), 

10) wykonanie innych opracowań wykraczających poza rutynowy zakres dokumentacji obiektu 
budowlanego, a niezbędnych ze względu na zakres przedmiotowy zadania (projektu), 
przygotowanie wizualizacji zewnętrznej terenu – minimum 4 ujęcia zewnętrzne wykonane według 
przygotowanego i przekazanego projektu ścieżki ornitologicznej i dendrologicznej (wizualizacje z 
rozszerzeniem JPG o rozdzielczości  minimum 1700 x 1000 piksel: 2 kpl. w wersji papierowej i na 
nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.), 

11) przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ze 
szczegółowym opisem wyrobów budowlanych (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku 
elektronicznym /płyta CD-R: 2 egz.), 

12) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ośrodka (wersja papierowa: 2 egz., na 
nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.), 

13) wykonanie innych wymaganych prawem opracowań jak projekty dotyczące: rozwiązania kolizji 
uzbrojenia podziemnego, organizacji ruchu na czas budowy i docelowej, niezbędne do 
prawidłowego wykonania kompleksowej dokumentacji (wersja papierowa: 5 egz., na nośniku 
elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF,  do edycji –  pliki 
rysunków w formacie dxf), 

14) współpraca z wykonawcą opracowania merytorycznego ścieżki ornitologicznej i dendrologicznej, 
15) koordynacja opracowania merytorycznego ścieżki ornitologicznej i dendrologicznej pod kątem 

możliwości technicznego wykonania, 
16) uzyskanie danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, w tym wszystkich 

niezbędnych  pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę zgodnie z  Prawem Budowlanym. 
 
 
3. Przewidywane dofinansowanie  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku, 
Działanie 4.5 Ochrona przyrody. 
 
 
4. Planowany termin realizacji zamówienia:  
Do 30 kwietnia 2017 r. 
 
 
5. Sposób przygotowania oferty: 
Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2. 
 
 
6. Miejsce i formy złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć: 
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 

Tuchola,  
b) pocztą tradycyjną na adres: Tucholski  Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola, 
c) faksem na nr (52) 33 42 918, 
d) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@tuchpark.pl 
 
 
7. Termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.12.2016 r. (oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane). 
 
 
8.  Dodatkowe wymagania: 
Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego  przedstawiania Zamawiającemu postępu w realizacji 
przedmiotu zamówienia, oznacza to, że przedmiotowa weryfikacja prowadzona będzie przez 
Zamawiającego raz w tygodniu przez cały okres realizacji umowy i następować będzie 
każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. 
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9. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
a) Zakres projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
b) Informację o konieczności wniesienia zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte 

wykonanie umowy / zamówienia zawiera § 9 wzoru umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania). 

c) Informacje dotyczące rękojmi za wady przedmiotu umowy / zamówienia zawiera § 10 wzoru 
umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). 

d) Informacje dotyczące kar umownych zawiera § 11 wzoru umowy (wzór umowy stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego zapytania). 

e) Zmiana umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) w formie 
pisemnego aneksu może nastąpić w następujących przypadkach: 
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 

realizację  przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 
 zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT), 
 zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w 

wyniku udzielonego zamówienia,  
 okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

 Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Tucholskiego Parku 
Krajobrazowego mgr inż. Remigiusz Popielarz (tel. 605 647 605) w godzinach od 7:30 do 15:30 w 
dni powszednie. 
 

⃰Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie 

uzyskania pełnomocnictwa Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego do realizacji 
czynności w ramach projektu pn.: „Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku 
dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu 
Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła Młyn”. 
 

 

                    Dyrektor 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego 

            Remigiusz Popielarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Załącznik  nr 1. Zakres projektu, 

 Załącznik  nr 2. Formularz oferty 

 Załącznik  nr 3. Wzór umowy 
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Załącznik  nr 1. do zapytania ofertowego  

 
Zakres projektu pn.:  

„Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym 
ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie 

w miejscowości Piła Młyn” 
 
Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie 
edukacyjnych ścieżek przyrodniczych – ornitologicznej i dendrologicznej. Terenowy ośrodek edukacji 
przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła wraz z przyległym terenem  
jest bazą wyjściową do stworzenia centrum edukacyjnego TPK.  Budowa parku dendrologicznego z 
nasadzeniem gatunków rodzimych, będzie edukacyjnym przykładem na promocję gatunków 
związanych z odpowiednim siedliskiem i zgodnie z potencjałem fizyczno-geograficznym co wpłynie na 
ochronę siedlisk i gatunków. Ścieżka ornitologiczna z planowaną infrastrukturą i materiałami 
edukacyjnymi umożliwi realizację zadań edukacyjnych dot. wiedzy ornitologicznej wśród grup 
odwiedzających bazę terenową w Pile.  
 
Zakres projektu podlegający projektowaniu 
 
Planuje się budowę pomostu i platformy widokowej do obserwacji ptaków. Zainstalowane zostaną 
budki lęgowe dla ptaków co umożliwi ich obserwację oraz przyczyni się do zwiększenia różnorodności 
biologicznej. Planowany park dendrologiczny nad Jeziorem Szpitalnym poprzez nasadzenia gatunków 
rodzimych wzbogaci różnorodność florystyczną oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną TPK. W ramach 
realizacji parku dendrologicznego zostaną zakupione pomoce i środki dydaktyczne: folder edukacyjny, 
zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne, tabliczki z nazwą gatunkową roślin i materiał roślinny (brzoza 
brodawkowata, lipa drobnolistna, kalina koralowa, azalia pontyjska, wrzos pospolity, róża dzika, 
berberys pospolity, buk pospolity, głóg jednoszyjkowy, żarnowiec miotlasty, bez czarny, grab 
pospolity, narecznica samcza, długosz królewski, czosnek niedźwiedzi, konwalia majowa, trzmielina 
pospolita, pióropusznik strusi, trawy ozdobne i inne) oraz torf i ziemia ogrodnicza.  
W parku zainstalowane zostaną schrony dla nietoperzy i popielicowatych oraz domki dla owadów.  
Ponadto planuje się instalację wiaty edukacyjnej z miejscem na ognisko oraz ławkami umożliwiającymi 
realizację zajęć.  
W parku dendrologicznym wykonane zostaną ścieżki kamienno-żwirowe wraz z murkami oporowymi 
oraz schody terenowe. Wokół ośrodka terenowego wraz z parkiem dendrologicznym powstanie 
ogrodzenie z bramą i furtą.  
Planuje się, że w wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowane / doposażone 5.934 m

2
 

powierzchni dwóch działek o numerach 712/ 24 i 712/26, będących w użytkowaniu TPK.   
 
Pozostałe elementy zakresu rzeczowego projektu nie wymagają ujęcia w dokumentacji 
technicznej inwestycji. 
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Załącznik  nr 2. do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY* 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:  

Siedziba:  

Adres poczty elektronicznej:  

Nr telefonu:  

Nr NIP  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące usługi przygotowania dokumentacji technicznej 
oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku 
dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory 
Tucholskie w miejscowości Piła Młyn”, niniejszym oferuję wykonanie w/w usługi w następującym 
wariancie cenowym: 
 
 
 Wartość  oferty brutto: …………………………. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100) 

 

 Wartość oferty netto: …………………………. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………. …/100) 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie 

z charakterystyką w zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni, licząc od dnia jej złożenia. 
4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………….., pełniący funkcję 

……………………………… i osiągalny pod nr Tel.: ………….………… 

 
 
 
 
 
 
 
……..…………….., dn. …………...2016 r.                   ………………………………………………. 
                     Miejscowość i data                                                       Podpis osoby upoważnionej do składania oferty 

 
 

 


