REGULAMIN KONKURSU OFERT NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z budową
miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą” dla następującego zakresu:
1) Parkingów pomiędzy linią tramwajową wzdłuż ul. Chorzowskiej a ogrodzeniem Stadionu.
2) Utwardzenia i odwodnienia terenu Pól Marsowych.
I. Zamawiający:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.
Aleja Różana 2
41-501 Chorzów
e-mail: park@parkslaski.pl

II. Przedmiot Konkursu:
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Oferenta, który opracuje dokumentację Programu
Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu
drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą” dla
następującego zakresu:
1) Parkingów pomiędzy linią tramwajową wzdłuż ul. Chorzowskiej a ogrodzeniem Stadionu.
2) Utwardzenia i odwodnienia terenu Pól Marsowych.

III. Wymagania Zamawiającego:
1. Oferty winny być przygotowane zgodnie ze „SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA” będącym załącznikiem do REGULAMINU.
2. Dokumentacja w części merytorycznej winna być sporządzona w zgodności z Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
w taki sposób, aby Zamawiający mógł ją wykorzystać bez poprawek jako przedmiot
zamówienia w postępowaniach prowadzonych zgodnie z tą ustawą.
3. Termin realizacji do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
4. Termin płatności do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury. Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po odbiorze przez Zamawiającego
kompletnej dokumentacji.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Oferty winny być przygotowane dla każdego zakresu osobno, tj. osobno dla pkt. 1) „Parkingi
pomiędzy linią tramwajową wzdłuż ul. Chorzowskiej a ogrodzeniem Stadionu.” oraz osobno
dla pkt. 2) „Utwardzenia i odwodnienia terenu Pól Marsowych.”
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tylko dla jednego
wybranego zakresu.
3. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie WPKiW S.A. lub
listownie na adres: WPKiW S.A., Aleja Różana 2, 41 - 501 Chorzów, do dnia 17 stycznia
2017r., do godziny 12.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.: „PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO WRAZ
Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” DLA
NASTĘPUJĄCEGO ZAKRESU:
1) PARKINGÓW POMIĘDZY LINIĄ TRAMWAJOWĄ WZDŁUŻ UL. CHORZOWSKIEJ
A OGRODZENIEM STADIONU.
2) UTWARDZENIA I ODWODNIENIA TERENU PÓL MARSOWYCH.”
lub dla wybranego wariantu.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres: park@parkslaski.pl W przypadku składania ofert drogą elektroniczną
podpisana oferta powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową w formacie PDF.
Decyduje data wpływu Oferty do WPKiW S.A.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.
5. Treść REGULAMINU nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
6. Dodatkowe informacje na temat Konkursu uzyskać można u Pani Magdaleny RynkiewiczHałubiec w siedzibie WPKiW S.A. (pok. nr 8) oraz pod numerem telefonu: 666031376.
V. Kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego:
1. Za kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się podczas wyboru ofert ustala się „cenę”
– 100%.

Załącznik:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

