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DPK.252.4.2022.KD                   Gdańsk, dnia 24.11.2022 r. 

  

Zapytanie ofertowe 

 

Województwo Pomorskie – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

w Słupsku – jednostka realizująca przedsięwzięcie grantowe pn.: „Trójmiejski Park 

Krajobrazowy Dostępny Park Przyrodniczy”, w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar 

dostępny”, działanie 4.3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zaprasza do 

złożenia oferty cenowej na realizację jednego z zadań w/w projektu pn.  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przygotowania 

nawierzchni ścieżki dydaktycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz 

z elementami małej architektury w Dolinie Zajęczej. 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

III. Warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 

zamówienia; 

2) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert; 

3) dysponują osobą posiadającą stosowne uprawnienia do opracowania dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej. 

IV. Opis kryteriów wyboru oferty: Cena – 100 % 

V. Warunki realizacji zamówienia (termin, płatności itp.): 

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 

i zgodnie z zawartą umową. 

2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest przedłożenie faktury zawierającej 

następujące dane: 

Nabywca:  

Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 

Odbiorca: 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk
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3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru bez wad zamówienia. 

4. Faktura będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od daty jej wpływu do 

Zamawiającego, na konto Wykonawcy zamieszczone na fakturze. 

5. Faktura winna być dostarczona na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 

Oddział Zespołu w Gdańsku - Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 

80-308 Gdańsk. 

VI. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę (złożenia oferty): 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2022 r. do godz. 10.00. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

k.dziendziela@pomorskieparki.pl 

3. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Ofertę, (Załącznik nr 2) składa się pod rygorem nieważności, w: 

a) formie elektronicznej (do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej 

wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej) i podpisanej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - art. 781 § 1 k.c. 

b) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa  

w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie 

z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jego wysłania. 

9. Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z zamawiającym: 

1. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień     

dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

projektowania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyny.  

3. O wyborze wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. 

4. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są:  

Katarzyna Dziendziela: k.dziendziela@pomorskieparki.pl,  

Marzena Sobczak: m.sobczak@pomorskieparki.pl,  

mailto:k.dziendziela@pomorskieparki.pl
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tel. 727-660-062 

VIII. Wzór umowy 

Stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). 

2) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.    

3) Załącznik nr 3 Wzór umowy. 


