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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2/2019 z dn.02.01.2019 r. 

 

UZ 282.24.2019.SR                                                            Bodzentyn 28.05.2019 
                       Znak sprawy 
 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

                                                                                                       
…………………………………………………. 

                                                                                                             (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 
 

…………………………………………………. 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M * 

(*- niepotrzebne skreślić) 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej  

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

zagospodarowanie terenów w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na 

przyrodniczo - kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej”, działki o numerach 380/8, 4319, 

65, 2009, 2023.  

2. Wymienione działki są własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego. Znajdują się na terenie Obwodów Ochronnych Święta Katarzyna - oddział 147 d (działka nr 

380/8), O.O. Podgórze – oddział 59 p (działka nr 4319), O.O. Dąbrowa – oddział 65 c (działka nr 65),  

O.O. Święty Krzyż – oddział 79 c (działka nr 2009), 196 s (działka nr 2023), znajdują się na obszarach ochrony 

czynnej, leżą na terenie obszaru Natura 2000 Łysogóry.   

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1  Miejsce - Obwód Ochronny Święta Katarzyna (Święta Katarzyna, oddział 147 d – działka 380/8) 

Stan istniejący: 

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest częściowo zabudowany, wyposażony w elementy małej 

infrastruktury turystycznej. Teren jest pochylony, zadrzewiony. Na działce znajduje się zabytkowa drewniana 

kapliczka Św. Franciszka oraz źródełko otoczone skalnymi blokami. Przez działkę przebiega szlak pieszy oraz ma 

początek przyrodniczo – kulturowa ścieżka edukacyjna „Śladem kolejki wąskotorowej” (docelowo ścieżka  

z dopuszczeniem ruchu rowerowego). 

Planowany zakres zamówienia: 

 Planuje się zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez przebudowę nawierzchni. 

 Zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na szlaki turystyczne oraz ścieżki edukacyjne z uwzględnieniem 

organizacji ruchu turystycznego poprzez wymianę i wyposażenie terenu w elementy małej infrastruktury 

turystycznej według projektu urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, zawartych w Parkowym 

Systemie Informacji II (PSI II). 

 Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki Św. Franciszka. 

 Projekt przebudowy źródełka Św. Franciszka wraz z jego bezpośrednim otoczeniem. 
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 Projekt przyłącza instalacji elektrycznej.  

 Projekt toalety ze zbiornikiem bezodpływowym spójny z architekturą urządzeń zawartych w PSI II. 

 Ewentualne prace ziemne (wyrównanie terenu oraz utwardzenie). 

 

3.2 Miejsce - Obwód Ochronny Święty Krzyż (Nowa Słupia, odział 196 s – działka 2023)  

Stan istniejący: 

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest częściowo zabudowany, wyposażony w elementy małej 

infrastruktury turystycznej. Teren jest pochylony, miejscami o dużym spadku. Teren jest zadrzewiony. Przez działkę 

przebiega szlak pieszy oraz mają początek dwie ścieżki edukacyjne (docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego).  

Planowany zakres zamówienia: 

 Planuje się zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez przebudowę nawierzchni (wyrównanie 

terenu oraz utwardzenie). 

 Zagospodarowanie turystyczne przy wejściu na szlaki turystyczne oraz ścieżki edukacyjne z uwzględnieniem 

organizacji ruchu turystycznego poprzez wymianę i wyposażenie terenu w elementy małej infrastruktury 

turystycznej według projektu urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, zawartych w PSI II. 

 Projekt przyłącza instalacji elektrycznej. 

 Projekt toalety ze zbiornikiem bezodpływowym spójny z architekturą urządzeń zawartych w PSI II. 

 Ewentualne prace ziemne (wyrównanie terenu oraz utwardzenie). 

 

3.3 Miejsce – Obwód Ochronny Święty Krzyż (Rampa, oddział 79 c – działka 2009) 

Stan istniejący: 

Teren przeznaczony do zagospodarowania nie jest wyposażony w elementy małej infrastruktury turystycznej. Teren 

jest pochylony. Teren jest zadrzewiony. Przez działkę przebiega przyrodniczo – kulturowa ścieżka edukacyjna 

„Śladem kolejki wąskotorowej” (docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu rowerowego) 

Planowany zakres zamówienia: 

 Zagospodarowanie turystyczne uwzględniające organizację ruchu turystycznego na ścieżce edukacyjnej 

(docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu rowerowego) poprzez wyposażenie terenu w elementy małej 

infrastruktury turystycznej według projektu urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, zawartych  

w PSI II. 

 Ewentualne prace ziemne (wyrównanie terenu oraz utwardzenie). 

 

3.4 Miejsce - Obwód Ochronny Podgórze (Słupski weksel, oddział 59 p – działka 4319) 

Stan istniejący: 

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest częściowo zabudowany, wyposażony w elementy małej 

infrastruktury turystycznej. Teren jest zadrzewiony. Przez działkę przebiega szlak pieszy oraz przyrodniczo – 

kulturowa ścieżka edukacyjna „Śladem kolejki wąskotorowej” (docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego). 
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Planowany zakres zamówienia: 

 Zagospodarowanie turystyczne uwzględniające organizację ruchu turystycznego na ścieżce edukacyjnej 

(docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu rowerowego) poprzez wyposażenie terenu w elementy małej 

infrastruktury turystycznej według projektu urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, zawartych  

w PSI II. 

 Ewentualne prace ziemne (wyrównanie terenu oraz utwardzenie). 

  

3.5 Miejsce - Obwód Ochronny Dąbrowa (Trójkąt, oddział 65 c – działka 65) 

Stan istniejący: 

Teren przeznaczony do zagospodarowania nie jest wyposażony w elementy małej infrastruktury turystycznej. Teren 

jest zadrzewiony. Przez działkę przebiega przyrodniczo – kulturowa ścieżka edukacyjna „Śladem kolejki 

wąskotorowej” (docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu rowerowego). 

Planowany zakres zamówienia: 

 Zagospodarowanie turystyczne uwzględniające organizację ruchu turystycznego na ścieżce edukacyjnej 

(docelowo ścieżka z dopuszczeniem ruchu rowerowego)  poprzez wyposażenie terenu w elementy małej 

infrastruktury turystycznej według projektu urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, zawartych  

w PSI II. 

 Ewentualne prace ziemne (wyrównanie terenu oraz utwardzenie). 

 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

4.1  Inwentaryzacje istniejącego zagospodarowania terenu, małej infrastruktury turystycznej, opis nawierzchni. 

4.2  Opracowanie dwóch różnych projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu uwzględniających 

organizację ruchu turystycznego poszczególnych miejsc wraz z wizualizacją architektoniczno-przestrzenną 

dla poszczególnych miejsc (minimum 3 rzuty). Zamawiający może wnieść do koncepcji swoje uwagi  

i sugestie, które projektant musi uwzględnić lub się do nich ustosunkować. Koncepcje mają zawierać część 

graficzną (plan zagospodarowania terenu w tym wizualizacja koncepcji) oraz część opisową (opis przyjętych 

rozwiązań techniczno – materiałowych i technologicznych). Projektant zaprezentuje koncepcje na 

spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego. Akceptacja jednej koncepcji przez Zamawiającego, będzie 

podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

4.3  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla każdej lokalizacji osobno tj.: 

a) uzyskanie map lub innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w imieniu 

Zamawiającego; 

b) projekt zagospodarowania terenu zawierający rozmieszczenie urządzeń małej infrastruktury 

turystycznej, wykonanych według projektów urządzeń przedstawionych przez Zamawiającego, 

zawartych w PSI II; 
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c) projekt urządzeń lub budowli niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego: toaleta leśna ze 

zbiornikiem bezodpływowym (dotyczy lokalizacji Święta Katarzyna – działka 380/8  

i Nowa Słupia - działka 2023); 

d) projekt przyłącza instalacji elektrycznej (dotyczy lokalizacji Święta Katarzyna – działka 380/8  

i Nowa Słupia – działka 2023); 

e) opis prac ziemnych (ewentualne prace przy: konserwacji rowów, wyrównanie terenu, utwardzeniu 

nawierzchni) w poszczególnych lokalizacjach  

f) kosztorys inwestorski. 

4.4  Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie uzgodnionej  

i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji obejmuje: 

a) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 (lub w skali największej dostępnej dla w/w 

terenów) w wersji cyfrowej i papierowej dla poszczególnych miejsc (wersja cyfrowa na płycie CD); 

b) projekt budowlany i wykonawczy, projekt branżowy w zakresie instalacji elektrycznej – 5 egz.; 

c) projekt zagospodarowania terenu poszczególnych działek (wraz z wizualizacją) – 5 egz.; 

d) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.; 

e) przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 

z późn. zm.) – 2 egz.; 

f) kosztorys inwestorski w wersji uproszczonej i wersji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

– 2 egz.; 

g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dostosowana do przedmiotu zamówienia – 2 egz. 

h) opracowanie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej  - 1 egz. (kosztorys i przedmiar w wersji 

edytowalnej  w formatach: ath i pdf - na płycie CD); 

i) zadanie ma być zaprojektowanie zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia  

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z póź. zm.). 

4.5  Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń do wykonania robót budowlanych w imieniu Zamawiającego. 

5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zweryfikować dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.  

6. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty odbyć wizytację terenu objętego zagospodarowaniem oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 

do rzetelnego przygotowania oferty, obejmujące wszelkie niezbędne prace. 
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7. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przełożyć do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. Brak takiej akceptacji będzie skutkować brakiem realizacji powierzonego zadania. 

8. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców: 

8.1 Posiadanie niezbędnej wiedzy, uprawnień i doświadczenia do wykonania zamówienia. 

8.2 Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

8.3 Dostarczenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. 

8.4 Dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia i aktualną przynależność do 

samorządu zawodowego, oraz wykazanie, że wykonali co najmniej jeden projekt zagospodarowania 

terenu i potwierdzenie tego referencjami.  

8.5 Złożenie prawidłowo wypełnionego formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia o zapytaniu ofertowym. 

 

9. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia został podzielony na 3 etapy: 

 Etap I zadania z pkt. 4.1, 4.2 – 30 dni od dnia podpisania umowy; 
 Etap II zadania z pkt. 4.3, 4.4 a, b, c, d, e, f, g,  – 120 dni od dnia podpisania umowy; 
 Etap III zadanie z pkt 4.5  - 180 dni od dnia podpisania umowy. 

 
10. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe 

kryterium w następujących proporcjach*. 
 
Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonywana etapami wg. warunków określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.  
 

11. Sposób obliczenia ilości punktów: 

wg wzoru- ocena = Cn : Cb x 100 pkt, gdzie Cn- cena najniższa, Cb- cena badana.  
Wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów  
 

12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Marcin Matysek, gł. spec. ds. udostępniania tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50, lub 690 810 013 pokój nr 102 
Szymon Rak, st. specjalista ds. udostępniania tel./fax. 0-41 – 311 51 06 wew.50, lub 690 055 667 pokój nr 105 

 
(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax) 

 

13. Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 11.06.2019 r. w formie pisemnej  
w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi 
narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

14. Ofertę można: 

 Przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 
11.06.2019 r. godz. 12

00 
” na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010   

Bodzentyn. 
 przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl 
 przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
 dostarczyć  osobiście w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać przed 11.06.2019 r.  

godz. 12
00 

”  do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn. 
 

 

mailto:zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
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Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia 
umowy. 
 
Załącznik nr 1 – Oferta  
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – PSI II (wersja pdf) 
Załącznik nr 4 – Mapa poglądowa 
Załącznik nr 5 – Dokumentacja fotograficzna poszczególnych miejsc 
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

                                                                                                                      Zastępca Dyrektora ŚPN 
mgr inż Agata Czeplina-Miernik 

/podpis na oryginale/ 


