
 

Działyń, dnia 21 maja 2012 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

WYKONANIE WIELOBRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO 

UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BIOGAZOWNI 

ROLNICZEJ 

 

Firma Biogaz Działyń Sp. z o.o., realizująca projekt w ramach Programu Priorytetowego System 

zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2) biogazownie rolnicze pn.: „Budowa 

biogazowej rolniczej o mocy 0,999 MW w miejscowości Działyń”, zaprasza do składania ofert na 

świadczenie wyżej wymienionej usługi. 

 

Nazwa i adres siedziby zamawiającego:  

Biogaz Działyń Sp. z o.o., Działyń 24, 62-271 Działyń 

Dane zamawiającego:  

NIP 7842488595,  

REGON: 302120839 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Paweł Florkiewicz, 

tel.: 61 427 96 90  

fax: 61 427 96 22 

 

1. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie/wykonanie, co najmniej: 

a. Koncepcji technologicznej biogazowni w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach drukowanych i trwale 

spiętych oraz w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu na nośniku elektronicznym typ CD lub DVD. 

b. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu objętego przedmiotowym przedsięwzięciem, 

wraz z przygotowaniem map sytuacyjnych zagospodarowania terenu w 2 (słownie: dwóch) 

egzemplarzach drukowanych i trwale spiętych oraz w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu na 

nośniku elektronicznym typ CD lub DVD. 

c. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w 

zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, w 5 

(słownie: pięciu) egzemplarzach drukowanych i trwale spiętych oraz w 1 (słownie: jednym) 

egzemplarzu na nośniku elektronicznym typ CD lub DVD. 

d. Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

Podstawę do przygotowania oferty stanowią następujące dokumenty: 

a. Decyzja o warunkach zabudowy; 

b. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie. 

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:   

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  



 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 

2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.).  

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 6 lipca 2012. 

6. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, 

wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy. 

7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę. 

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. 

9. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.  

10. Termin składania ofert upływa dnia 4 czerwca 2012 r. o godz. 15.00, oferty  należy składać w 

siedzibie Zamawiającego.  

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.   

12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

13. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.  W zawiadomieniu 

wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce 

zawarcia umowy. 

 

Kryterium wyboru oferty:  

l.p. Kryterium Waga 

1. 
Cena w PLN, oceniana wg wzoru: cena min / cena oferowana x 100.  

Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 100 punktów. 
100% 

SUMA: Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów. 100 % 

 

 

Nadesłanie oferty w terminie do 4 czerwca 2012 r. jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż 

oferent spełnia warunki kwalifikujące go udziału w zamówieniu (określone w punkcie 5 niniejszego 

ogłoszenia). 


