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Zapytanie ofertowe nr LGDZC.340.4.2015 dot. wykonania dokumentacji technicznej 

szlaków rowerowych i małej infrastruktury 

 
 

1. Zamawiający: 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej – partner wiodący  

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

nr tel. (59) 83 35 930 

e-mail: biuro@lgdzc.pl  

strona internetowa: www.lgdzc.pl  

NIP 843-161-36-22 

Regon 361649815 

Nr KRS 0000559700 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 

ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice 

nr tel. (52) 397 79 64 

e-mail: biuro@sandrybrdy.pl 

strona internetowa: www.sandrybrdy.pl 

NIP 5552071785 

REGON 220705300 

Nr KRS 0000316535 

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 

Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska 

nr tel.(59) 83 32 200 

e-mail: biuro@pds.org.pl 

strona internetowa: www.pds.org.pl 

NIP 8393177253 

REGON 222183997 

Nr KRS 0000508098 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury 

na terenie działania trzech Lokalnych Grup Działania, których siedziba i miejsce realizacji znajduje się  

w województwie pomorskim. Obejmujących swoją działalnością teren powiatu człuchowskiego, chojnickiego 

oraz słupskiego i bytowskiego. Dokumentacja musi zostać sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdego Stowarzyszenia. 

 

3. Specyfikacja zamówienia: 

Sporządzona dokumentacja techniczna musi zawierać: 

 

Dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej: 
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- koncepcję przebiegu szlaków rowerowych w oparciu o istniejące lokalne szlaki oraz nowe trasy, przebiegające 

w logiczny sposób przez główne ośrodki miejskie i atrakcje turystyczne regionu oraz uzgodniony i zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu dla szlaku łączącego Miastko i Charzykowy przez Koczałę i Przechlewo. 

Dokument ten ma określać przebieg szlaków na terenie powiatu człuchowskiego (szlaki lokalne i regionalne, 

istniejące i planowane, stan dokumentacji i wygląd w terenie). Ma on wskazywać kierunki dalszych działań  

w zakresie odnawiania i wytyczania szlaków rowerowych na terenie powiatu człuchowskiego. 

Koncepcja ma zawierać w szczególności inwentaryzację 10 lokalnych tras rowerowych (ok. 350 km). W ramach 

koncepcji ma zostać także zaprojektowany szlak ponadlokalny, łączący Miastko i Charzykowy przez Koczałę  

i Przechlewo. 

- uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla szlaku łączącego Miastko i Charzykowy przez Koczałę 

i Przechlewo. Projekt musi zawierać część opisową i mapową, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski 

oraz być uzgodniony z zarządcami dróg i Policją oraz zatwierdzony przez starostwo powiatowe i gminy.  

Ponadto do obowiązku wykonawcy należeć będzie przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę 

wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzenie wszelkich dodatkowych opracowań i uzgodnień oraz udzielanie 

wszelkich wyjaśnień na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizację zadania.  

- projekt oznakowania szlaku w przypadku odcinków biegnących po drogach publicznych powinien być zgodny  

z przepisami dla rowerowych szlaków ponadlokalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, 

- w przypadku odcinków biegnących poza drogami publicznymi powinno być zgodne z wytycznymi PTTK 

stosowanymi w terenie leśnym (znaki malowane i tabliczki kierunkowe wykonane mają być na słupach 

drewnianych, kamiennych itp.) 

        

Dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy: 

- koncepcję oraz uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla wydłużenia szlaku USBS  

(Ustka – Słupsk – Bytów - Sominy) na odcinku Skoszewo - droga wojewódzka nr 236 (Skoszewo – Peplin – 

Przymuszewo – Parzyn – Laska – Asmus, szlak Kaszubskiej Marszruty). 

Projekt musi zawierać część opisową i mapową, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski oraz być 

uzgodniony z zarządcami dróg i Policją oraz zatwierdzony przez starostwo powiatowe i gminy. Do obowiązku 

wykonawcy należeć będzie przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi 

załącznikami, sporządzenie wszelkich dodatkowych opracowań i uzgodnień oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień 

na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizację zadania. 

- projekt oznakowania szlaku powinien, być zgodny z przepisami dla rowerowych szlaków ponadlokalnych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 19 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Dla Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi: 

- koncepcję oraz uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla wydłużenia szlaku USBS  

(Ustka – Słupsk – Bytów - Sominy) na odcinku Osieki – Bytów – Sominy oraz „Zwiniętych Torów” na odcinku  

Bytów -  Tuchomie – Miastko.   

Projekt musi zawierać część opisową i mapową, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski oraz być 

uzgodniony z zarządcami dróg i Policją oraz zatwierdzony przez starostwo powiatowe i gminy. Do obowiązku 

wykonawcy należeć będzie przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi 

załącznikami, sporządzenie wszelkich dodatkowych opracowań i uzgodnień oraz udzielanie wszelkich wyjaśnień 

na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i realizację zadania. 

- projekt oznakowania szlaku w przypadku odcinków biegnących po drogach publicznych powinien, być zgodny 

 z przepisami dla rowerowych szlaków ponadlokalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, 
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- w przypadku odcinków biegnących poza drogami publicznymi powinno być zgodne z wytycznymi PTTK 

stosowanymi w terenie leśnym (znaki malowane H9i tabliczki kierunkowe wykonane mają być na słupach 

drewnianych, kamiennych itp.) 

 

 

Dotyczy wszystkich koncepcji z zapytania ofertowego: 

- dostawa do siedziby zamawiającego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej,  

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

 

4. Warunki udziału w postepowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby 

prawne, spełniające warunki konieczne tj.: 

- prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod nr PKD 71.11.Z, (działalność w zakresie 

architektury) 74.10.Z (działalność w zakresie specjalistycznego projektowania)  weryfikacja na podstawie 

wypisu z CEIDG, bądź KRS, 

- posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w celu udokumentowania tego 

warunku należy złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

- nieposiadające powiązań z Zamawiającym, osobowych lub kapitałowych. Zamówienie nie będzie udzielane 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem LGD Ziemi Człuchowskiej. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

 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,  

 pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

W celu udokumentowania spełnienia powyższych warunków należy złożyć oświadczenie, zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Wykonawca określi cenę oferty łącznej brutto podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza do 

dwóch miejsc po przecinku oraz określi kwotę brutto dla poszczególnych koncepcji przebiegu szlaków 

rowerowych  osobno dla każdej z trzech LGD.  

 

6. Kryterium oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Cena – 60 % 

Termin wykonania – 40% 

 

7. Opis sposobu przyznawania punktacji: 

Kryterium 1: 

Cena najniższa podzielona przez cenę badanej oferty razy  60. 

Ocenie będą podlegały kwoty podane dla poszczególnych koncepcji.   

Kryterium 2: 

W tym kryterium można zdobyć maksymalnie 40 pkt, 

Za każdy dzień poniżej 90 dni, Zamawiający przyzna 1 pkt. Termin wykonania łącznie dla trzech koncepcji. 
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Łączna suma punktów możliwych do uzyskania to 100 dla poszczególnych koncepcji. Wygrywa oferta, która 

zdobyła najwyższą ilość punktów. W przypadku, gdy oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu 

będzie ten podmiot który wskazał najniższe kwoty dla poszczególnych koncepcji.  

 

8. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 roku o godzinie 16:00. 

 

9. Termin realizacji: 

- termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 maja 2018 roku , 

- umowa zostanie zwarta w terminie 14 dni liczonych od chwili wezwania wykonawcy drogą mailową do 

zawarcia umowy.  

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie z wykonawcą zadania w przypadku wystąpienia siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 

 

10. Warunki płatności: 

Ostateczna płatność nastąpi przelewem najpóźniej w terminie 21 dni po odbiorze i zaakceptowaniu przedmiotu 

zlecenia oraz przedstawieniu i zaakceptowaniu faktur VAT wystawionych na poszczególnych zamawiających. 

 

11. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

- dane identyfikujące Oferenta tj. pełna nazwa wystawcy oferty, zostać opatrzona pieczęcią 

imienną/nagłówkową, zostać sporządzona na papierze firmowym (załącznik nr 1 formularz ofertowy), 

- oferty muszą zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do 

występowania w jego imieniu, 

- opis odpowiadający treści zapytania ofertowego. 

 

12. Sposób przygotowania oferty: 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

Na oferty składają się: 

- oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania, 

oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, 

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego oraz Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,  

- treść oferty musi odpowiadać treści zapytania, 

- oferta musi być sporządzona w języku polskim  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

- każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, 

- oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnianą/e do reprezentowania wykonawcy i składania woli  

w imieniu wykonawcy figurującą/y we właściwym rejestrze. 

  

Ofertę należy złożyć pod adresem: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

ul. Ogrodowa 26 

77-310 Debrzno 

Akceptowalne formy składania ofert: 

- list polecony, 

- przesyłka kurierska, 

- osobiście pod w/w adresem. 

 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części 

lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

13. Przesłanki odrzucenia oferty: 
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Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- została złożona przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, 

- została złożona po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, 

- została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 

kapitałowych.  

 

14. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego: 

Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w terminie 7 dni roboczych od daty terminu zakończenia 

składania ofert. Informacja o wyniku postępowania zostanie obwieszczona na stronie 

www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: 

Justyna Szczepańska 

Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej 

ul. Ogrodowa 26, 

77-310 Debrzno  

tel. (59) 83 35 930 od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.30, w piątki  

w godz. 7.00 – 14.30   

email: biuro@lgdzc.pl    
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