
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
nr 142/2018 

 
 
Szanowni Państwo, 
 

BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie 
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa 

 
działając w imieniu i na rzecz Funduszu  Sektora Mieszkań dla Rozwoju Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisanego do rejestru funduszy 
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod 
numerem 1289 zarządzanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 
(00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486060, 
NIP: 1070027625, REGON: 146985267, kapitał zakładowy w wysokości 28.000.000 zł., opłacony w całości, 
 
zwana dalej „Zamawiającym”, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania 
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia budowlanego dla budowy osiedla mieszkaniowego w Katowicach, przy 
ul. Korczaka, z uwzględnieniem poniższych wymagań. 
 
1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego – Procedury 
dokonywania zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. 

2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty należy składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona  
w języku polskim. 

4. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych  
w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże 
informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje się 
wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. 

6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do podpisania Umowy pod rygorem 
unieważnienia wyboru i utraty wadium (jeśli było wymagane). 

7. Zamawiający nie dopuszcza wspólnego (w konsorcjum) ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia. 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
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a) Przygotowanie, złożenie do właściwego organu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 
budowlanego, oraz otrzymanie prawomocnej Decyzji Środowiskowej – zgodnie z Ustawą z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2017, poz. 1405), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
2013 r, zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 817). 

b) Opracowanie raportu o odziaływaniu na środowisko jeśli organ właściwy uzna opracowaną 
KIP za dokument nie wystarczający do oceny planowanej inwestycji i wydania decyzji 
środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. 

2. Teren opracowania obejmuje: 
Katowice   ul. Korczaka   Powierzchnia nieruchomości – 6,061 ha 

Działki Miasta Katowice wchodzące w zakres nieruchomości 

Obręb 0005 – Roździeń  Obręb 0004 – Dąbrówka Mała 

Nr działki  Obręb Karta mapy Powierzchnia [ha] KW 

1077/8 0005 5 0,0179 KA1K/00042190/6 

306/17 0004 9 0,0501 KA1K/00018379/8 

312/18 0004 9 0,1408 KA1K/00018379/8 

313/18 0004 9 0,0249 KA1K/00018379/8 

314/18 0004 9 0,2082 KA1K/00018379/8 

317/27 0004 9 0,0570 KA1K/00018379/8 

318/27 0004 9 0,3573 KA1K/00018379/8 

319/27 0004 9 0,0277 KA1K/00018379/8 

307/17 0004 9 0,0092 KA1K/00018379/8 

859/30 0004 9 0,0458 KA1K/00018379/8 

861/30 0004 9 0,0516 KA1K/00018379/8 

175/36 0004 9 0,2183 KA1K/00001387/5 

197/38 0004 9 0,6434 KA1K/00001387/5 

208/17 0004 9 0,0075 KA1K/00018175/8 

209/17 0004 9 0,1497 KA1K/00018175/8 

866/17 0004 9 0,1018 KA1K/00018175/8 

326/31 0004 9 0,0552 KA1K/00041381/5 

865/31 0004 9 0,1675 KA1K/00041381/5 

193/40 0004 9 0,2862 KA1K/00015972/4 

186/39 0004 9 0,0100 KA1K/00078782/4 

194/39 0004 9 0,0127 KA1K/00078782/4 

195/39 0004 9 0,2776 KA1K/00078782/4 

196/38 0004 9 0,0253 KA1K/00078782/4 

179/35 0004 9 0,3383 KA1K/00084037/2 

180/35 0004 9 0,0206 KA1K/00084037/2 

198/35 0004 9 0,0264 KA1K/00084037/2 

199/35 0004 9 0,3762 KA1K/00084037/2 

316/19 0004 9 0,0722 KA1K/00015457/8 

407/19 0004 9 0,0427 KA1K/00015457/8 

406/19 0004 9 0,0358 KA1K/00015457/8 

856/32 0004 9 0,1030 KA1K/00006768/5 

858/32 0004 9 0,5375 KA1K/00006768/5 
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870/34 0004 9 0,1650 KA1K/00006768/5 

308/43 0004 9 0,0210 KA1K/00049873/7 

309/43 0004 9 0,0250 KA1K/00049873/7 

853/43 0004 9 0,0074 KA1K/00049873/7 

855/43 0004 9 0,0505 KA1K/00049873/7 

1598/14 0005 5 0,2070 KA1K/00018305/9 

1592/31 0005 5 0,2409 KA1K/00116310/4 

1253/33 0005 5 0,0927 KA1K/00017963/2 

1601/33 0005 5 0,0169 KA1K/00017963/2 

1604/13 0005 5 0,1713 KA1K/00017963/2 

1595/15 0005 5 0,5041 KA1K/00016978/3 

 

Działki stanowiące własność Województwa Śląskiego 

1091/12 0005 5 0,0006 KA1K/00082500/5 

871/38 0005 5 0,0070 KA1K/00082500/5 

183/38 0004 9 0,0199 KA1K/00082500/5 

1608/16 0005 5 0,0333 KA1K/00082500/5 

 
3. Teren planowanej inwestycji w całości położony jest w obrębie uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr LXI/1245/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 
2010 r.) dla rejonu ulic Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w Katowicach. 
Teren przeznaczony pod inwestycję został zakwalifikowany jako: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i/lub zabudowy usługowej użyteczności publicznej. 
Zamawiający planuje zrealizować na przedmiotowym terenie osiedle mieszkaniowe z infrastrukturą 
techniczną. Planowana szacunkowo ilość mieszkań będzie wahała się w granicach 500 szt. Na terenie 
inwestycji powstaną również drogi wewnętrzne i parkingi dla samochodów osobowych oraz 
niezbędna infrastruktura techniczna zapewniająca możliwość prawidłowego funkcjonowania 
zespołu mieszkaniowego. 

4. KIP powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, z 
uwzględnieniem: 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, oraz ich wzajemnych proporcji, a także 

istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie; 
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności wskazujących na kumulowanie się 

oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w 
zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z 
planowanym przedsięwzięciem; 

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 
powierzchni ziemi; 

d) emisji i występowania innych uciążliwości; 
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 
w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu; 

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w 
przypadku, gdy planuje się powstawanie; 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. 
5. KIP powinien również definiować usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego 

zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, 
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
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przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego – uwzględniając: 
a) obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska 

łęgowe oraz ujścia rzek; 
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie; 
c) obszary górskie lub leśne; 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych; 
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów 

i zwierząt, lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 
2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody; 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia; 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 
h) gęstość zaludnienia; 
i) obszary przylegające do jezior; 
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe. 

6. KIP powinien określać rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 
kryteriów wymienionych w pkt. 5 i 6 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w 
pkt. 1 powyżej, wynikające z: 
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może 

oddziaływać; 
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 

przyrodnicze; 
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcie 
oddziaływania; 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania; 
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; 
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, przekazania 
zamawiającemu do akceptacji a następnie w terminie 3 dni złożenia wniosku do Prezydenta Miasta 
Katowic w celu otrzymania prawomocnej decyzji środowiskowej. Wykonawca zobowiązany jest w 
procesie administracyjnych do składania wyjaśnień, uzupełnień na żądanie organów biorących udział 
w postępowaniu administracyjnym.  

8. Zamawiający nie dopuszcza, pod rygorem odrzucenia oferty, składania ofert częściowych i 
wariantowych. 

9. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach szczegółowo określonych w 
Istotnych postanowieniach umowy (IPU), stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania 
ofertowego. 
 

3. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU 
Termin wykonania zamówienia wynosi: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający nie 

precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na 

podstawie oświadczenia w Formularzu oferty formalno-merytorycznej; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej pięć Kart Informacji o 

Przedsięwzięciu lub pięć Raportów Oddziaływania na Środowisko dla inwestycji o podobnym 

charakterze. -   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osoba posiadająca 

wykształcenie kierunkowe) 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 Oferenci zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

a) wykaz kluczowych podobnych usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, Zamawiającego oraz 

danymi teleadresowymi osoby (od Zleceniodawcy usług), która może potwierdzić należyte 

wykonanie usługi (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego), 

b) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 

zawarte w Formularzu Oferty Formalno-Merytorycznej. 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą spełnia/nie spełnia. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków 

udziału w Postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w Postępowaniu.  

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie zostaną wykluczeni  

z Postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Postępowania Oferenta  

w następujących okolicznościach: 

a) został wpisany na listę niedozwolonych Oferentów, stosownie do § 6 Procedury dokonywania 

zakupów przez BGK Nieruchomości S.A. („Procedura”), 

b) nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych 

w Zapytaniu ofertowym i nie uzupełnili lub nie wyjaśnili na wezwanie Zamawiającego 

dokumentów w wymaganym terminie, 

c) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania 

zakupowego, 

d) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem Postępowania zakupowego (z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI) lub posługiwali się w celu sporządzenia 

oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów 

w Postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 
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e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:  

1) jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, 

2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

3) zawiera ona błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z § 11 Procedury, 

4) Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami Zamawiającego,  

5) została ona złożona po terminie, 

6) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Kryteria oceny ofert:  

a) Cena (waga: 100%) 
 

6. ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI HANDLOWEJ OFERTY 
1. Oferty należy złożyć do dnia 04.06.2018 r. do godziny 13.00. 
2. Oferent pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert 

określonego w ust. 1. 
3. Oferta może być złożona w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci skanu podpisanych 

dokumentów) na adres: przetargi@bgkn.pl 
Zamawiający informuje, że w przypadku składania ofert w formie pisemnej należy wziąć pod uwagę 
ograniczony dostęp do siedziby Zamawiającego (konieczność rejestracji w recepcji budynku).     

4. Oferent składa ofertę w formie dwóch odrębnych dokumentów:  
1) części formalno-merytorycznej i  
2) części handlowej.  

5. Część handlowa powinna być zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła hasło do części handlowej 
oferty niezwłocznie po terminie złożenia ofert wskazanym w ust. 1 na adres: jacek.kobus@bgkn.pl.  

6. Oferta formalno-merytoryczna powinna zostać złożona zgodnie z formularzem, stanowiącym 
Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz powinna zawierać co najmniej:  
1) oświadczenie Oferenta o:  

a) braku otwarcia w stosunku do Oferenta likwidacji, braku w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidzenia zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
majątku Oferenta lub nie zasądzeniu przez sąd likwidacji majątku Oferenta w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.), 
braku ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 233, z późn. zm.),  

b) akceptacji Istotnych postanowień umowy,  
c) przyjęciu terminu związania ofertą,  

2) dokument rejestrowy, w szczególności w celu wykazania umocowana osób podpisujących ofertę 
do reprezentacji Oferenta. Jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie 
rejestrowym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialny odpis),  

3) wykaz wykonanych usług, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 Zapytania ofertowego,  
7. Oferta handlowa powinna zawierać:  

mailto:przetargi@bgkn.pl
mailto:jacek.kobus@bgkn.pl
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1) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania ofertowego. 
8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta, 

upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do 
reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z 
udzielonym pełnomocnictwem.  

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty. 
Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z 
tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania ofertowego. 

 
7. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji przedmiotu 
niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne po odebraniu przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia, na podstawie faktur, wystawionych zgodnie z zawartą 
umową, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
prawidłowej faktury. Oferent będzie mógł wystawić faktury po podpisaniu przez obie Strony 
protokołu odbioru końcowego prac (jeśli dotyczy). 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POSTĘPOWANIE 
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Jacek Kobus, 

jacek.kobus@bgkn.pl, tel. 500 052 531 lub, pod jego nieobecność, pani Agnieszka Bolc, 
agnieszka.bolc@bgkn.pl, tel.  515 468 374 w godz. 8.00. – 16.00 (pn. – pt.).  

 
10. PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez 
podwykonawców, w szczególności w zakresie wykonania szczegółowych analiz środowiskowych 
niezbędnych do opracowania KIP lub ROŚ. 

 
11. POUFNOŚC INFORMACJI 

Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w postępowaniu zakupowym oraz w trakcie realizacji zlecenia. Informacje te nie mogą być 
ujawnione osobom trzecim. 

 
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I FORMA JEGO WNIESIENIA  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
13. ZAŁĄCZNIKI:  

1) Załącznik nr 1 – Robocza wersja Projektu Zagospodarowania Terenu, 
2) Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy, 
3) Załącznik nr 3 - Wykaz kluczowych podobnych usług, 
4) Załącznik nr 4 - Formularz oferty formalno-merytorycznej,  
5) Załącznik nr 5 - Formularz cenowy wchodzący w zakres części handlowej oferty . 

 
Z poważaniem 

/…/ Jacek Kobus 
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