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Gdańsk, 09.02.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

w dniu 09.02.2017r. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na Remont placu przy ulicy Portowej oraz 

wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką 

telekomunikacyjną w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza 

Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona 

Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych  

w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego 

w rejonie Zatoki Gdańskiej” oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. W ramach projektu realizowane są działania polegające na usprawnieniu zaplecza służącego akcjom 

informacyjnym i edukacyjnym dotyczącym ochrony bałtyckich gatunków i siedlisk oraz doposażeniu 

zaplecza edukacyjnego wykorzystywanego do czynnej edukacji w zakresie ochrony bałtyckich 

gatunków i siedlisk, które polegać będą na wykonaniu prac remontowo-modernizacyjnych na 

terenie fokarium w SMIOG im Prof. Krzysztofa Skóry w Helu  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do 

fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną. 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) Wymiana nawierzchni posadzki placu o powierzchni nie większej niż 650m2 na materiał 
(kostka brukowa), zgodny z istniejącym zagospodarowaniem bulwaru i promenady, które 
w ostatnim czasie zostały zmodernizowane.  

Istniejącą posadzkę należy wymienić na posadzkę z kostki brukowej o grubości nie mniejszej 

niż 6 cm, o kolorystyce i wzorze dopasowanej do odnowionej części bulwaru w Helu. Przed 

montażem kostki należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni, przygotować warstwy 

podbudowy, wyłożyć geowłókninę i wykonać wzmocnienie poprzez zastosowanie cementu 

rozmieszanego  

z podsypką piaskową lub zastosować rozwiązanie według zaleceń producenta. Materiały 
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rozbiórkowe należy zutylizować poprzez wywóz na wysypisko, zgodnie z przepisami  

o utylizacji odpadów, w szczególności art. 20 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 

1987). 

2) Demontaż i naprawa elementów małej architektury. 

Istniejące ławki oraz donice z zielenią dekoracyjną należy zdemontować i przekazać 

Użytkownikowi w miejsce przez niego wskazane. W przypadku ławek należy wymienić 

elementy drewniane (siedziska) na nowe wraz z wyprofilowaniem siedzisk oraz ewentualną 

wymianą stelaży ławek, zaimpregnować i pomalować na kolor ciemnobrązowy, nawiązujący 

do koloru ogrodzenia w strefie wejściowej. Po wymianie nawierzchni placu zamontować 

ławki i donice z zielenią dekoracyjną w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem. 

3) Wykonanie obudowy istniejącego kontenera sanitarnego wraz z demontażem części 
istniejącego podestu betonowego. 

Należy zdemontować część podestu betonowego, na którym usytuowany jest kontener 

sanitarny. Miejsce demontażu wskazano na rys. Z-2 i Z-4 (Załącznik Nr 4) Projektu 

budowlano – wykonawczego pt.: „Projekt remontu placu przy ulicy Portowej oraz 

ogrodzenia fokarium w Helu” autorstwa architekta Pana Tomasza Karpowicza. Pozostałą 

część podestu betonowego, na której będzie umiejscowiony kontener sanitarny należy 

wyremontować poprzez uzupełnienia ubytków w betonie zaprawami naprawczymi 

stosowanymi w budownictwie drogowo-mostowym.  

Należy wykonać drewnianą obudowę istniejącego kontenera sanitarnego i jego strefy 

wejściowej wraz z zadaszeniem z poliwęglanu. Forma obudowy i pokrycie dachowe 

nawiązuje do istniejących altan na promenadzie. Konstrukcję obudowy należy wykonać  

w sposób umożliwiający jej czasowy demontaż, mocowanie konstrukcji do bocznych ścian 

istniejącego podestu betonowego. Ściany obudowy (Panel nr 2 na rysunku Z-4) 

zaprojektowano w podziale umożliwiającym ekspozycję tablic edukacyjnych. Wszystkie 

elementy drewniane należy zaimpregnować i pomalować na kolor ciemnobrązowy, 

nawiązujący do koloru ogrodzenia w strefie wejściowej. Szczegółowe rozrysowanie i opis 

elementów obudowy istniejącego kontenera przedstawiono na rys. Z-4  

z wprowadzeniem zmiany polegającej na zastosowaniu poliwęglanu w kolorze białym 

nieprzeziernym w Panelu nr 3 przedstawionym na rysunku Z-4. Należy przewidzieć miejsce 

na poprowadzenie instalacji do podłączenia kontenera do kanalizacji sanitarnej, bądź 

wykorzystać istniejące podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Fundamenty (z kotwami) do 

mocowania elementów obudowy kontenera zlicować wysokościowo z nową nawierzchnią 

placu.  

4) Modernizacja ogrodzenia od strony placu przed wejściem do fokarium polegająca na 
remoncie istniejących przęseł oraz wymianie furtki i bramy wejściowej. 

Należy wykonać remont ogrodzenia wejścia do fokarium od strony placu przy ulicy 

Portowej. Wszystkie elementy ogrodzenia należy oczyścić i odmalować w pierwotnych 

kolorach. Elementy konstrukcyjne, w przypadku złego stanu technicznego (korozja 

biologiczna, uszkodzenia itp.), należy wymienić na nowe. Należy zdemontować furtkę i 

bramę wejściową od strony placu i odtworzyć elementy przy użyciu materiałów o tych 

samych właściwościach.  
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Wszystkie elementy z drewna, w tym konstrukcyjne należy oczyścić i zabezpieczyć 

antykorozyjnie, a elementy drewniane należy zaimpregnować z uwzględnieniem 

agresywnego środowiska ich użytkowania (strefa bezpośredniego oddziaływania warunków 

morskich). Zarówno odtworzoną konstrukcję, jak i drewniane wypełnienie należy 

pomalować na kolor ciemnobrązowy dopasowany do istniejącego ogrodzenia strefy 

wejściowej fokarium. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne istniejące należy 

umieścić w tym samym miejscu. Po wykonaniu prac otoczenie  

i podłoże przy ogrodzeniu należy uprzątnąć i doprowadzić do stanu sprzed remontu. 

Materiały  

z demontażu należy zutylizować, zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów, w szczególności 

art. 20 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987). 

5) Odtworzenie słupa z drogowskazami wraz z zamontowaniem 12 nowych drogowskazów 
Istniejący słup z drogowskazami należy zdemontować i odtworzyć wraz z wykonaniem 

dodatkowych 12 nowych dwustronnych drogowskazów. Wszystkie elementy drewniane 

należy zaimpregnować i pomalować na kolor ciemnobrązowy, nawiązujący do koloru 

ogrodzenia  

w strefie wejściowej. Treści merytoryczne do umieszczenia na nowych drogowskazach 

należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

6) Remont słupa monitoringu 
Słup z kamerami monitoringu należy oczyścić i zabezpieczyć powłoką antykorozyjną 

7) Zakup kiosku multimedialnego wraz szafką telekomunikacyjną oraz wykonaniem 
fundamentu, zasilania elektrycznego i montażem wg projektu wykonanego przez 
KOSZTBUD Maciej Łubkowski. 

 
Opis kiosku multimedialnego - Totem zewnętrzny 42” z opcją dotykową wykonany ze stali 

malowanej proszkowo, kotwiony do podłoża z obudową dostosowaną do ekranu 42”  

z zamontowaną listwą antynapięciową, ze szczelinami na kabel LAN. Komputer  

z procesorem Intel Celeron, pamięcią 4GB RAM DDR3, dyskiem HDD320GB/64GB SSD  

z oprogramowanie: Windows 8.1, SiteKiosk 8 for Windows, SiteRemote (zdalne zarządzanie 

siecią kiosku) oraz CMS (zdalne zarządzanie treścią kiosku) Dodatkowe wyposażenie kiosku: 

daszek z oświetleniem LED. Obudowa kiosku odporna na  morskie warunki atmosferyczne 

panujące w Helu m.in.: silny wiatr, piasek, wilgoć, zasolenie. Kolor obudowy kiosku do 

uzgodnienia z Użytkownikiem. Montaż i podłączenie zasilania elektrycznego, zgodne  

z projektem wykonanym przez KOSZTBUD Maciej Łubkowski (Załącznik Nr 6) Zapytania 

ofertowego. 

 
Zamierzenie projektowe jest zgodne z obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Materiały przedstawione w powyższych dokumentach stanowią minimum wymagane przez 

Zamawiającego. Parametry wskazane w dokumentach mają charakter przykładowy, jednakże 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający zastrzega, że:  

1. Wymogi wielkościowe określone w dokumentacji są obligatoryjne. 

2. Wymogi jakościowe określone w specyfikacjach technicznych stanowią minimum 

wymagane przez Zamawiającego, a oferta równoważna musi być porównywalna z 
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podanym opisem tj. specyfikacja Wykonawcy musi wyraźnie wskazywać różnicę 

pomiędzy minimalnymi wymogami Zamawiającego a ofertą Wykonawcy. 

3. Nazwy własne i informacje dotyczące pochodzenia są niewiążące dla Wykonawcy. 

4. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od 

daty końcowego odbioru prac. Okres gwarancji na kiosk multimedialnych wraz z szafką 

telekomunikacyjną zostaje ustalony w wymiarze nadanym przez producenta. 

5. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym 

koszty transportu, wykonania i montażu i demontażu, utylizacji materiałów 

porozbiórkowych. 

 

III. Składanie ofert 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 

21.02.2017r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Biura Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 

1A,  

2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Adres do korespondencji:  Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1A 

    80-952 Gdańsk, godziny pracy 07:30 – 15:30 

 

Kontakt: tel. 58/523-33-73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 

 

IV. Termin realizacji:  

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany do dnia 21.04.2017r. 

 

V. Kryteria wyboru: najniższa cena. Cena – 100 % punkty zostaną obliczone według następującego 

wzoru: 

 

                              Cena brutto oferty najtańszej 

                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 

 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą 

zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna łączna ilość punktów, którą można 

osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, wynosi 100. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunek zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) 

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

w tym okresie – wykonał należycie co najmniej trzy (3) prace z zakresu robót ogólnobudowlanych 

w tym prace związane z wymianą zagospodarowaniem terenu na kwotę 50.000,00 zł netto każda. 

Wykaz robót powinien zawierać przynajmniej wskazanie rodzaju robót, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane z załączeniem dowodów 

mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl
mailto:frugprzetargi@ug.edu.pl
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określających, że roboty zostały wykonane należycie, tj. czy zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający dopuści dowody w postaci referencji 

bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, dla którego roboty budowlane były 

wykonywane, a w szczególnych przypadkach, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie może uzyskać powyższych – inne dokumenty. 
 

VII. Wymogi formalne:  

a. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

b. Zamawiający zastrzeże kary umowne w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto za każdy dzień nieusunięcia usterki przedmiotu zamówienia albo zwłoki w oddaniu 

przedmiotu zamówienia. Zgodność przedmiotu zamówienia określa się względem Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

VIII. Forma płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (stwierdzonego 

protokołem odbioru) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej przelewem  

w ciągu 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

dokona płatności najpóźniej do dnia 30.04.2017r, ze względu na zakończenie realizacji projektu. 
 

IX. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do: 

1) wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Fundacji uzasadnione wymogami oceny ofert według jednolitych kryteriów, 

2) uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 

3) uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego oraz wiążącymi 

odpowiedziami Zamawiającego na pytania Wykonawców,  

4) zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  

O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do 

których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na 

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną informację na swojej 

stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń,  

5) Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty w przypadkach: 

a. kiedy wpłynie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

b. kiedy każda z ofert będzie podlegać odrzuceniu bądź, 

c. nie wpłynie żadna oferta bądź  

d. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty i zdecyduje się na to w formie 

pisemnej z wskazaniem podstawy pokrycia środków, 

e. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

f. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

 

X. Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie 

lub drogą elektroniczną lub faksem. 
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

w przypadkach uzasadnionych niejasnościami w zapytaniu ofertowym, przekazując swoje 

zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli wiążącej odpowiedzi dot. 

Zapytania ofertowego, jeżeli pytanie zostanie zadane do końca dnia 16.02.2017r. 

XI. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany 

będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

a. zmiany terminu realizacji umowy spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu, 

zmian w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej, 

b. zmiany terminu oraz sposobu realizacji umowy potwierdzone pisemnie przez obie Strony, 

c.  zmiany terminu oraz warunków realizacji umowy z uwagi na decyzje instytucji zarządzającej 

terenem, 

d. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz sposobu realizacji umowy z uwagi na niemożliwe 

do przewidzenia okoliczności, na które Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu,  

w szczególności: nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, 

silne wiatry itp.) nie pozwalające na wykonanie zamówienia lub występujące inne okoliczności 

(np. trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz oraz działania 

przyrody i inne), 

e. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany  

w przepisach obwiązujących w dniu zawarcia umowy, 

f. zmian technologii, sposobu wykonania prac, warunków wykonania prac, jeżeli takie zmiany 

będą niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

Załączniki: 

1. Kosztorys ślepy. 

2. Formularz oferty. 

3. Oświadczenie o niepowiązaniu. 

4. Zbiór rysunków: Rysunek Z-2, Rysunek Z-4  wraz z opisami. 

5. Opracowanie zakresu i wyceny prac polegających na remoncie placu przy ulicy Portowej oraz 

ogrodzenia wejścia do fokarium w helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z 

szafką telekomunikacyjną. 

6. Projekt kiosku informacyjnego w 4 częściach: 6.1 Kiosk elewacje, 6.2 Kiosk fundament, 6.3. Kiosk 

lokalizacja oraz 6.4 Opis Kiosk. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

Kosztorys ślepy 

Lp. Nazwa przedmiotu prac Kwota netto 

1. Wymiana nawierzchni placu 

 

  Prace demontażowe 

 

  Prace ziemne 

 

  Podbudowy 

 

  Nawierzchnia z kostki brukowej 

 

  Elementy dróg i chodników 

 

2. Elementy małej architektury 

 

  Prace demontażowe 

 

  Wymiana elementów drewnianych 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

3. Obudowa kontenera sanitarnego 

 

  Prace demontażowe 

 

  Ławy fundamentowe 

 

  Konstrukcja drewniana 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Obudowa kontenera 

 

  Zadaszenie kontenera 

 

4. Ogrodzenie od strony placu 

 

  Wymiana elementów drewnianych ogrodzenia 

 

  Odtworzenie furtki i bramy wejściowej 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

5. Odtworzenie słupa z drogowskazami 

 

  Prace demontażowe 

 

  Wykonanie konstrukcji drewnianej  

 

  Wykonanie drogowskazów 
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  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

6. Remont słupa monitoringu 

 

7. Kiosk multimedialny 

 
  

Zakup kiosku multimedialnego z szafką 

telekomunikacyjną  
 

  
Montaż kiosku multimedialnego wraz z wykonaniem 

fundamentu i zasilania elektrycznego 
 

 SUMA 
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Z a ł ą c z n i k  n r  2  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 

……………………………………………… 

   Wykonawca 

……………………………………………… 

        Adres 

……………………………………………… 

            nr telefonu, adres e-mail 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 09.02.2017 r. na Remont placu przy ulicy Portowej oraz 

wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką 

telekomunikacyjną w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza 

Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej 

 i Ekosystemów” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiam swoją ofertę: 

 

 Cena za wykonanie remontu placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem  

i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną : 

  

Cana netto: ……………………………………………………………………………………… zł 

Słownie netto: …………………………………………………………………………………. zł 

 

Kwota podatku VAT ……………………………………………………………………….... zł 

Słownie kwota VAT: …………………………………………………………………….…… zł 

 

Cena brutto ……………………………………………………………………………..……… zł 

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………………….. zł 

 

Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu, 

wykonania i montażu oraz utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy wykonywaniu prac. 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 

                                                       Pieczątka i podpis oferenta 
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Kosztorys Wykonawcy 

Lp. Nazwa przedmiotu prac Kwota netto 

1. Wymiana nawierzchni placu 

 

  Prace demontażowe 

 

  Prace ziemne 

 

  Podbudowy 

 

  Nawierzchnia z kostki brukowej 

 

  Elementy dróg i chodników 

 

2. Elementy małej architektury 

 

  Prace demontażowe 

 

  Wymiana elementów drewnianych 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

3. Obudowa kontenera sanitarnego 

 

  Prace demontażowe 

 

  Ławy fundamentowe 

 

  Konstrukcja drewniana 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Obudowa kontenera 

 

  Zadaszenie kontenera 

 

4. Ogrodzenie od strony placu 

 

  Wymiana elementów drewnianych ogrodzenia 

 

  Odtworzenie furtki i bramy wejściowej 

 

  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

5. Odtworzenie słupa z drogowskazami 

 

  Prace demontażowe 

 

  Wykonanie konstrukcji drewnianej  

 

  Wykonanie drogowskazów 
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  Impregnacja części drewnianych 

 

  Podkłady i powłoki malarskie 

 

6. Remont słupa monitoringu 

 

7. Kiosk multimedialny 

 
  

Zakup kiosku multimedialnego z szafką 

telekomunikacyjną  
 

  
Montaż kiosku multimedialnego wraz z wykonaniem 

fundamentu i zasilania elektrycznego 
 

 SUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projekt pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” 

dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 

    

Załącznik nr 3 – oświadczenie 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O W I Ą Z A Ń  Z  Z A M A W I A J Ą C Y M  

 

Dane oferenta: 

 

Nazwa/Imię i nazwisko ………………………………………………………………..………………………………………………… 

Adres siedziby/ zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon/ faks: ………………………………………………..…      Adres e-mail:…………………………………………..…….. 

NIP: …………………………………………………………..………     REGON: ……………………………………………………..... 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia - na Remont placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu 

wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną w ramach projektu pt. 

„Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” 

finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla 

Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Fundacji lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

                 (data, podpis i pieczątka upełnomocnionego  

                                przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 


