
                                                        
 

Białystok, 02 lipca 2014 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku, z 
siedzibą ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok w imieniu którego działa Dyrektor Szkoły 
tel. 85 742 29 23, fax. 85 742 12 13 
www.zst.bialytsok.pl 
e-mail: zst-anders@wp.pl 
 
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dostawy, której wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z 
dnia  29 stycznia  2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.)  Prawo  zamówień  
publicznych,  zgodnie z art. 4 pkt 8.   
 
1. Określenie przedmiotu  zamówienia : 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :  Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w 
Białymstoku ul. Stołeczna 21 na działce nr geodezyjny 381/1. 

2.  Inne istotne warunki zamówienia: 
     Zakres prac obejmuje zaprojektowanie : 

a) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej z możliwością gry w piłkę nożną; 
bieżni tartanowej; skoczni w dal; rzutni kulą; 

b) ciągów komunikacyjnych; 
c) piłkochwytów; 
d) niezbędnej małej architektury np. ławki, kosze do śmieci; 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie mapę do celów projektowych oraz uzyska w 
zastępstwie inwestora prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót. 
W skład opracowania powinny wejść : 

• projekt budowlany                                                – 4 egz. 
• przedmiar robót                                                    – 1 egz. 
• kosztorys inwestorski                                           – 1 egz.  
• wersja elektroniczna opracowanej dokumentacji – 1 egz. 

3.  Termin realizacji zamówienia:    najpóźniej do 30 września 2014 roku 
4.  Kryteria wyboru oferty:    cena -  100 %   
5. Oferta winna zawierać: 
- cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich netto i brutto ze wskazaniem stawki podatku 
VAT, 
6. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego ul. Stołeczna 
21, 15-879 Białystok, pokój nr 13 lub przesłać drogą elektroniczną: zst-anders@wp.pl do dnia 
10.07.2014 r.,  do godz. 09:00.  Osobą upoważnioną do kontaktów w Wykonawcami jest : 
Władysław Kryński,  tel. 85 742 12 13 wew. 24 
 
7. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą 
ofertę w oparciu kryteria  wyboru określone w ogłoszeniu  o zamówieniu, z zastrzeżeniem 
pkt. 8. 
8. W uzasadnionych  przypadkach Zamawiający  dopuszcza unieważnienie postępowania.  
 
Załączniki : 
– treść oferty 
– projekt umowy 


