
 

 

Nędza, 5.09.2016 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Nędza w porozumieniu z Gminą Pietrowice Wielkie  w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równo-

wartości 30 000 euro zwraca się o przedstawienie oferty na zadanie pod nazwą:  

„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Velké Hoštice; PL”   

realizowanego  w ramach działania Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Sile-

sia objętego  PROGRAMEM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A  

REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020  

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) Koncepcja Ścieżki Rowerowej  

 Koncepcja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzen-

nego, prawa drogowego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska. 

 Koncepcję powinna poprzedzić: 

- wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie, 

- przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich materiałów do projekto-

wania w tym: 

-pozyskanie geodezyjnych map sytuacyjno – wysokościowych, 

-pozyskanie niezbędnych materiałów dotyczących ewidencji gruntów,  

-pozyskanie map topograficznych. 

Dobór skali  poszczególnych map oraz stopień zagęszczenia treści na poszczególnych terenach 

powinien uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję ( skala od 1: 10000 do 1:500  

dla schematów ); 

 Koncepcja przebiegu ścieżki rowerowej  powinna zawierać: 



a) część graficzną, 

b) dokumentację fotograficzną, 

c) opis przebiegu ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej ścieżce rowerowej, opisanie  

wraz ze wskazaniem atrakcji turystycznych (przyrodniczych, historycznych, kulturowych),   

rekreacji i punktów docelowych,  punktów widokowych, miejsc obsługi rowerzystów na szlaku 

głównym 

d) wskazanie rozwiązań technicznych i technologicznych w terenie uwzględniając: 

o Długość odcinka [m] 

o Szerokość odcinka [m] 

o Lokalizacje ścieżki 

o Stan istniejący terenu – kategoria wg mpzp, szerokość pasa 

o Własność terenu ze wskazaniem nr działek i obrębów geodezyjnych, którymi będzie 

przebiegać ścieżka 

o Rodzaj nawierzchni 

o Uwagi dotyczące warunków trasy 

e) schematy organizacji ruchu,  

f) propozycje oznakowania – tablice informacyjne, wzory tekstów, wzory oznakowania trasy, 

g) analizy miejsc kolizyjnych z ruchem samochodowym i ruchem pieszym- ew. przy współ-

pracy z policją (propozycje rozwiązania kolizji), 

h) w sytuacjach problematycznych powinny być opracowane warianty dotyczące alternatyw-

nych propozycji lokalizacji poszczególnych odcinków trasy, 

i) uzgodnienie przebiegu trasy oraz pozyskanie pozytywnej opinii dla koncepcji w wyniku 

konsultacji jej zapisów, w szczególności wśród jednostek samorządu terytorialnego, na terenie 

których planowana jest trasa, zarządców dróg, zarządców terenów leśnych i położonych przy 

ciekach wodnych - dla lokalizacji ścieżki w obrębach pasów drogowych, kolejowych  

i w/w terenów oraz włączeń i skrzyżowań z istniejącymi drogami (zarządcy dróg: krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych, gminnych, oraz Nadleśnictwo, Park Krajobrazowy, RZGW, Za-

rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, PKP, i in)  oraz zrzeszeń i organizacji działających  

w turystyce, 

j) zaproponowany przebieg i warunki budowy ścieżki rowerowej powinny być zgodne z istnie-

jącymi i obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w poszcze-

gólnych gminach, 

k) analizy środowiskowe tzn. wskazanie wraz z opisem jaki odcinek ścieżki na jakim obszarze 

chronionym występuje, 



l) sporządzenie szacunkowego kosztorysu wdrożenia koncepcji, z podziałem na poszczególne 

odcinki tras w gminach i rodzaje inwestycji, 

ł) projekt obiektów małej architektury oraz propozycje jej rozmieszczenia wzdłuż trasy.  

Identyfikacja wizualna powinna być jednolita dla całego przebiegu ścieżki rowerowej (ławki, 

kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, wiaty przystankowe, ) uzgodniona  

z zespołem projektowym wybranym dla części koncepcji ścieżki po stronie czeskiej. 

m) sporządzenie prezentacji końcowej. 

 

2) Główne założenia przedsięwzięcia 

Koncepcja projektu transgranicznej trasy  ścieżki rowerowej „Nędza-Pietrowice Wielkie-

Velké Hoštice” zostanie stworzona przez dwa zespoły projektowe. Zespół wyłoniony za po-

rozumieniem Gminy Nędza i Gminy Pietrowice Wielkie projektuje odcinek na terenie Polski 

od wschodnich granic Gminy Nędza do punktu granicznego w Gródczankach w Gminie Pie-

trowice Wielkie. Drugi zespół, wyłoniony przez Obec Velké Hoštice projektuje odcinek  

od Velké Hoštice do Gródczanek. 

Odcinek po stronie Polskiej to  długości około 25 km.  

W gminach istnieją krótkie odcinki ścieżek  rowerowych często  nieprzejezdnych, oznaczenia 

tras są nieaktualne, nie ma jednej spójnej ścieżki, która przechodziłaby wzdłuż wybranych 

gmin. W koncepcji zostaną zinwentaryzowane wybrane obszary gminy pod względem moż-

liwości wyznaczenia trasy i określony zostanie jej przebieg. Trasa będzie wyznaczona w spo-

sób jak najbardziej ekonomiczny i uwzględniający strukturę własnościową gruntów.  

Ponadto  koncepcja projektowa dla trasy spełniać będzie wymogi: 

1.Spójność (infrastruktura rowerowa spójna i prowadzi przez wszystkie źródła i cele po-

dróży). 

2.Bezpośredniość (dążenie aby infrastruktura zapewniała najkrótsze, najszybsze połączenie 

trasy dotarcia do celu). 

3.Wygodę ( trasa rowerowa gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu ro-

werowego). 

5.Atrakcyjność (infrastruktura zaprojektowana jest dostosowana do otoczenia, aby porusza-

nie się na rowerze było atrakcyjne). 

Koncepcja będzie konsultowana z władzami poszczególnych gmin przez które będzie prze-

biegała. Koncepcja będzie tworzyła podstawę do realizacji inwestycji - transgranicznej 

ścieżki rowerowej biegnącej od Gminy Nędza przez Gminę Pietrowice Wielkie do Velké 

Hoštice.  



Atrakcyjna trasa rowerowa wpłynie na wzrost liczby turystów w regionie przygranicznym  

i umożliwi aktywne spędzanie czasu na tym terenie. Ponadto trasa umożliwi ekonomiczne  

i wygodne przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy sąsiednimi miejscowościami. 

 

3) Przebieg trasy: Załącznik graficzny nr 1 

 Należy wyznaczyć ścieżkę rowerową przebiegającą przez miejscowości:   

 Górki Śląskie (Gmina Nędza) (+ nawiązanie do ścieżki prowadzącej  do Zwonowic 

(Gmina Lyski)) 

 Nędza (Gmina Nędza) 

 Babice (Gmina Nędza) 

 Racibórz (Miasto Racibórz) 

 Przez Gminę Pietrowice Wielkie do Gródczanek 

  

Ścieżka po stronie polskiej zaczyna  się w Górkach Śląskich ( wschodnia granica Gminy Nę-

dza), ścieżka powinna prowadzić  w okolice centrum gminy Nędza, następnie ścieżka  

prowadzi do Babic i dalej do  istniejącej ścieżki rowerowej na wałach wzdłuż Odry w Racibo-

rzu. Z Raciborza należy poprowadzi ścieżkę do Kornic lub Samborowic, następnie centrum 

gminy Pietrowice Wielkie i do Gródczanek. 

 

4) Forma, w jakiej Wykonawca ma dostarczyć przedmiot zamówienia: 

a) Opracowanie w wersji papierowej   ostatecznych wersji dokumentów – ( 6 kpl. ) dobór skali 

wydruków poszczególnych map oraz stopień zagęszczenia treści na poszczególnych  

wydrukach winien uwzględniać ich przeznaczenie oraz funkcję  

( skala od 1: 10000 do 1:500 dla schematów ); 

wraz z  

 Częścią kosztową opracowaną metodą szacunkową z podziałem przebiegu 

ścieżki w poszczególnych gminach oraz na ustalone z Zamawiającymi od-

cinki  

 wywiadem terenowo – prawnym  składającym się z wykazu działek  

i ich właścicieli, map ewidencji gruntu i wstępnych zgód zarządców dróg  

i innych instytucji. 

b) Wersja elektroniczna ( 6 kpl) – na elektronicznych nośnikach informacji w plikach  

w formacie .pdf .ppt oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf); 



c)   Wykonawca ma obowiązek na bieżąco konsultowania z Zamawiającymi treści przygoto-

wywanych dokumentów do czasu ich ostatecznego przyjęcia przez Zamawiających, w toku 

prac nad zadaniem Wykonawca odbędzie minimalnie 4 spotkania z Zamawiającymi. Celem 

spotkań będzie zarówno monitorowanie stanu realizacji zamówienia oraz omówienie ewentu-

alnych wątpliwości i problemów z jego realizacją, jak i konsultacje otrzymanych wyników 

cząstkowych oraz przedstawienie wyników prowadzonych analiz. Szczegółowy harmonogram 

spotkań zostanie opracowany przez Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą. 

d) Wykonawca ma obowiązek współpracy z zespołem projektowym wybranym przez czeską 

stronę, spotkania się z nim minimum 2 razy i ustalenia z nim jednolitej identyfikacji wizualnej 

ścieżki – obiekty małej architektury. 

e) Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące koncepcji  oraz wnoszenia uwag  

na każdym etapie realizacji umowy, 

f) Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo – odbiorczy, 

g) Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie przepisami prawa, 

w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i obowiązującymi nor-

mami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 

racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu. W szczególności muszą być zgodne 

przepisami: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2016.290 z dnia 2016.03.08)  

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz.U.2016.1250 z dnia 2016.08.31) 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r- w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

(t.j. Dz.U.2013.1129 z dnia 2013.09.24) 

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz.U. 2004. 130.1389). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem ( t.j. Dz. U.2003.177. 1729). 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 



usytuowanie. (t.j. Dz. U.1999. 43.430). 

  

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin wykonania zamówienia – 10 styczeń 2016 r.  

Szczegółowe terminy realizacji prac zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakcep-

towanym przez Zamawiającego harmonogramem. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze-

pisy prawa nakładają ich obowiązek posiadania, 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykona-

nia zamówienia 

4) stabilnej sytuacji ekonomicznej. 

Za spełnienie w/w warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie 

wykonania w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie):  

co najmniej 2 usług   polegających na wykonaniu dokumentacji dotyczącej opracowania z za-

kresu infrastruktury transportowej o charakterze liniowym (infrastruktura drogowa, trasy rowe-

rowe) wykonanych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego o długości nie krótszej niż 

20 km każda lub jednej takiej usługi o długości co najmniej 50 km. 

2.W celu potwierdzenia spełniania w/ w warunku Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz 

usług wykonanych należycie w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich war-

tości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców potwierdzający spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu. 

3.Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według  

formuły spełnia/nie spełnia. 

 

 

 

 



IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Kryterium oceny ofert: cena 100% 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób: 

 

Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty najtańszej 

______________________________________________________ x 100% = liczba punktów 

Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 

2) Sposób obliczania ceny: 

a) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. 

b) Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym należny podatek 

VAT. 

c) Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

 jak i po jego wykonaniu. 

d) Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miej-

sca po przecinku, w formularzu oferty- zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

V. WYKONAWCA 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie po-

siadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zamówienie, złożyła ofertę. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący 

wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu  

o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-

mówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia, umowy regulującej współprace tych wykonawców. 

3.  W przypadku składania oferty wspólnej prze z kilku przedsiębiorców Wykonawcy muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia 



albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć sto-

sowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

każdego ze wspólników. 

4.Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

 wykonanie zamówienia. 

5. W formularzu ofertowym należy wymienić pełna nazwę wykonawcy. 

6. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert czę-

ściowych. 

7.Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w realizacji zamówienia.  

8.Zamówienie nie mogą być udzielone osobom wzajemnie powiązanym  kapitałowo  

lub osobowo  między Zamawiającymi  lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiających czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania, w szczególności 

polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d)  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. 

 

VI. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PO-

STĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających,  

w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie 

zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia 

publicznego podstawowego. 

2.Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień 

publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym  

i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 



a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego  

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady 

konkurencyjności. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1)Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej napisem: 

Oferta  

„Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Velké Hoštice;PL” 

2) Termin składania ofert: 12 września 2016 do godziny 15:00 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Nędza 

ul. Jana III Sobieskiego 5 

47-440 Nędza 

3) Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą 

rozpatrywane. 

4) Wykaz załączników 

Załącznik graficzny nr 1- Schemat przebiegu koncepcji trasy 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu  

Załącznik nr 3 – Wzór  wykazu usług, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 

III  

 

VIII. DODATKOWE WYJAŚNIENIA: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nędza pok. nr 20, informacji udziela 

Anna Knura tel. 32 66 60 486 

 

 IX. TERMIN OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:5.09.2016 r.-12.09.2016 r. 

 

 

Zatwierdzam: 

Wójt Gminy Nędza 

mgr Anna Iskała 


