
 
 

 
 
 

Nr sprawy: ZP/TW/3410/019/128/21 

 
 

Zapytanie ofertowe 
pn.: 

 
„Wykonanie projektu ścieżki edukacyjnej przy drodze łączącej ulicę Kościuszki z ulicą 

P. Skargi w Chorzowie - „Alejka obserwatorów przyrody” 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A 
Tel. (032) 241-12-70     Faks: (032) 241-40-60     Strona: www.mzuim.chorzow.eu 

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
1) Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza 
130 000 zł – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przepisy ustawy stosuje się do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 zł. 

2) Postępowanie jest prowadzone na zasadach i warunkach określonych w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia są usługa polegająca na wykonaniu: Wykonaniu projektu 

ścieżki edukacyjnej przy drodze łączącej ulicę Kościuszki z ulicą P. Skargi 
w Chorzowie - „Alejka obserwatorów przyrody”. 

2) Założenia ogólne: Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określania metod 
i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, 
(Dz. U. nr 130, poz. 1389) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dz.U. 202, poz. 2072 z 2004r. z póź. zm.). 

3) Głównym tematem opracowania jest przygotowanie projektu zagospodarowania 
terenu. 
W zakres dokumentacji projektowej wchodzą: 

a) koncepcja wraz z wizualizacją i opisem – 1 egz. 

b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu - 
3 egz. 

c) sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót – po 3 egz. 

http://www.mzuim.chorzow.eu/
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d) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 egz. 

e) wykonanie wersji cyfrowej - płyta CD -1 egz. 

f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych i decyzji warunkujących 
realizację projektu, wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń, w tym 
niezbędną dla celów inwestycji inwentaryzację zieleni. 

4) Koncepcja powinna obejmować szkic, wizualizację oraz część opisową. 
Koncepcja powinna obejmować szkic w skali 1: 500, wizualizację w formie planszy 
(min. A-3) oraz część opisową, w tym opis oraz zdjęcia/rysunki proponowanych 
urządzeń małej architektury oraz użytych materiałów oraz proponowanych roślin. 
Zaleca się, aby przed wykonaniem koncepcji Wykonawca odbył wizytę w terenie. 
Wykonawca podczas przygotowywania koncepcji uwzględni w miarę możliwości 
uwagi i sugestie przedstawione przez mieszkańców dotyczące zagospodarowania 
terenu, zamieszczone poniżej. 
Przygotowana przez Wykonawcę koncepcja zostanie przedstawiona mieszkańcom. 
Wykonawca przeanalizuje ewentualne uwagi i dokona poprawek, pod warunkiem, że 
będą one spełniać wymogi bezpieczeństwa i będą zgodne z ogólnymi przepisami 
w tym zakresie. Strony ustalają odpowiedni termin (zgodnie z umową) na wykonanie 
poprawek. Wykonawca przedstawi poprawioną koncepcję w ustalonym terminie, aż 
do jej zaakceptowania przez Miasto. 

5) Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby uprawnione do wykonywania 
projektów budowlanych. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić aktualny 
wpis do Izby Architektów oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do 
projektowania w specjalności architektonicznej. 

6) Wykonawca zapewni nadzór autorski nad wykonaniem prac. Koszt nadzoru należy 
wkalkulować w cenę oferty. Kwota za nadzór będzie wypłacona pod warunkiem 
realizacji projektu po zakończeniu zadania objętego projektem. 

7) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych 
zaktualizowanych map. Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych/uzyska 
pozwolenie na budowę, o ile są konieczne. 

8) Wykonawca w przypadku realizacji zadania objętego projektem jest zobowiązany do 
niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

9) Opis zadania: 
Powierzchnia opracowania obejmuje działki geodezyjne nr 3404/55, 3801/57, 
4256/28 wzdłuż drogi dojazdowej łączącej ulicę Kościuszki z ulicą P. Skargi. 
Założeniem jest ulokowanie urządzeń edukacyjnych wzdłuż istniejącej drogi, lecz 
należy wziąć pod uwagę poszerzenie zakresu o teren położony przy boisku 
w miejscu zaznaczonym na dołączonej mapie. Nie należy umieszczać żadnych 
elementów ani roślin na odcinku graniczącym z działką nr 4255/28 z uwagi na 
możliwe przyszłe prace budowlane na tym terenie. W okolicy planowanego założenia 
znajduje się boisko typu „Orlik”, a po drugiej stronie drogi – Zespół Szkół Rodzin 
Katolickich. Po obu stronach drogi rosną wysokie drzewa. 
Zadanie projektowe obejmuje zaplanowanie wzdłuż drogi łączącej ulicę Kościuszki 
z ulicą P. Skargi ścieżki edukacyjnej. Ma to na celu, zgodnie z wnioskiem 
mieszkańców utworzenie unikalnego miejsca – kwiatowej alejki z elementami nauki - 
”Alejki obserwatorów przyrody”. 
Projekt powinien uwzględnić: 

 wykonanie ścieżki edukacyjnej (stacja meteorologiczna, zakątek motyli, donice 
z ziołami), 

 stanowiska edukacyjne „kostki wiedzy” typu: „jakie to drzewo?”, „jaki to krzew?”, 
„jaki to owoc?” np. w formie słupów z umieszczonymi ruchomymi tabliczkami, 

 hotele dla owadów, 

 dendrofon, stojące karmniki dla ptaków, 

 gra edukacyjna „kostki wiedzy” - segregacja śmieci, 

 wkomponowanie tablicy informacyjnej przygotowanej przez dzieci, 
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 nasadzenia krzewów ozdobnych w miarę możliwości wzdłuż całej alejki po obu jej 
stronach z wykorzystaniem roślin miododajnych i przyjaznych owadom (zakątek 
motyli), takich, jak np.: budleja Dawida, lawenda, nasturcja większa, czosnek 
olbrzymi, wrzosiec, jeżówka purpurowa. 

Wymagania dotyczące nowych urządzeń małej architektury: 
Urządzenia małej architektury powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa określone 
w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Powinny 
posiadać wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. Ponadto 
powinny cechować się wysokimi walorami estetycznymi pod względem użytych 
materiałów, wykończenia, kolorystyki itp. 
 Wykonawca w ramach zadania przygotuje projekt zagospodarowania zielenią. 
Zastosowana zieleń powinna mieć charakter spełniający ww. założenia. Dobór 
gatunków musi być dostosowany do panujących warunków środowiskowych, 
w szczególności świetlnych, glebowych, ukształtowania terenu oraz musi 
uwzględniać istniejącą sieć uzbrojenia podziemnego. Gatunki należy dobierać 
z wyłączeniem roślin trujących i kłujących). 
W ramach projektu należy wykonać inwentaryzację zieleni pod kątem stanu 
fitosanitarnego z określeniem koniecznych prac pielęgnacyjnych. W tym celu należy 
sporządzić zestawienie tabelaryczne zawierające liczbę porządkową, nazwę 
rodzajową i gatunkową, oraz konieczne zabiegi pielęgnacyjne. 
 Całkowity koszt inwestycji nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł. Brutto. 
 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5.2 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia do 15.12.2021r. w tym: 

a) Koncepcja do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, 

b) Projekt do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

7. Sposób obliczenia ceny: 
1) Formą wynagrodzenia za usługi projektowe stanowiące przedmiot zamówienia jest 

wynagrodzenie ryczałtowe. 
2) Wykonawca podaje ryczałtową cenę oferty brutto (cena netto + kwota podatku VAT) 

w swojej ofercie. 
3) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia 

i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia. 

4) Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą w złotych polskich. 
5) Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań 

i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą 
częścią niniejszego zaproszenia i że stosownie do nich wycenił swoją ofertę. 

8. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę sporządzić należy na załączonym Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). 
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

9. Zawartość oferty: 
1) Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 
2) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG. 
3) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez Wykonawcę: 
1) Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@mzuim.chorzow.eu lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. 

mailto:sekretariat@mzuim.chorzow.eu
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2) Ofertę proszę złożyć do dnia 31.05.2021r. do godz. 12:00 
3) Otwarcie ofert jest niejawne. 

11. Termin związania ofertą. 
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 

KRYTERIUM ZNACZENIE 

Cena ofertowa brutto 100% 

 
Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej poinformuje Wykonawców, 
do których przesłał zapytanie ofertowe. 
 
12. Istotne postanowienia umowy 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:  
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. 
Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, tel. 32/241 12 70, faks 32 / 241 40 60; e-mail: 
sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł;  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. postępowania w oparciu o art. 18 oraz 
art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;  
b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  
9) nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

14. Załączniki do niniejszego zapytania: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2) Załącznik nr 2 – Projekt umowy 
3) Załącznik nr 3 – Mapa poglądowa 
4) Załącznik nr 4 – Przykładowe urządzenia 
 

Z A T W I E R D Z A M 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Chorzowie 
p.o. Dyrektor 

mgr Bożena Biolik - Stich 
 
 
 
 
 

Chorzów, dn. 21.05.2021r. 


