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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy 3 boisk sportowych 

wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Hajnówce”.

2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy.

b) okres rękojmi: 36 miesięcy.

c) warunki płatności: Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na 

konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej faktury, w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Pozostałe warunki określa projekt umowy

stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

d) inne:        .

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu 

zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Łukasz Pawluczuk, tel. 85-682-64-43, fax 85-674-37-46,

e-mail: l.pawluczuk@hajnowka.pl lub pisemnie na adres:

Gmina Miejska Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

4. Kryteria oceny ofert:

a) 100% - cena.

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista 

dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

a) Wykonawca powinien dysponować projektantem posiadającym uprawnienia 

budowlane do projektowanie w min. ograniczonym zakresie w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej lub architektonicznej.

Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 
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2351 z późn. zm.), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów

regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1646). 

b) należy dołączyć kopie uprawnień budowlanych projektanta wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa.

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych

za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z 

dopiskiem "za zgodność z oryginałem”.

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli 

wymagana jest forma pisemna umowy):

Pozostałe warunki określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego

zapytania. 

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz 

formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane):

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie:

Określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem Nr 1 do 

niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2022r. do godz. 15.30 w siedzibie zamawiającego,

tj. Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać 

drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).
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11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

b) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

c) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

12. Wykaz załączników będących integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego: 

a) Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy,

b) Zał. Nr 2 – Projekt umowy,

c) Zał. Nr 3 – Oświadczenie z art. 7.

BURMISTRZ
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