
Sianów, dnia 13.01.2017r. 
 

 
Zamawiający: 

Gmina Sianów 

76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności (SW) wraz z 
załącznikami dla planowanej do realizacji przez Gminę Sianów inwestycji z zakresu budowy dróg rowerowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś priorytetowa II, 
Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - 
projekty pozakonkursowe.  

Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami winny być opracowane zgodnie z 
wytycznymi tematycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przedsięwzięcie będzie dotyczyło budowy ścieżek rowerowych o łącznej długości 9,1 km (bitumicznych oraz 
kostki betonowej), a także utworzenia miejsc typu bike&ride na trasach rowerowych wykazanych w poniższej 
tabeli. Zamawiający jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej dla rozbudowy ścieżek rowerowych, z 
kolei dla dwóch z pięciu miejsc typu bike&ride – jest w trakcie  jej opracowania.  

 

1. Budowa ścieżki rowerowej Sucha Koszalińska – Osieki (z założeniem, że zrealizowane ścieżki w 
Kleszczach i Osiekach zostaną włączone w ciąg ścieżki rowerowej – długość ok. 3900 mb;) 

2. Budowa ścieżki rowerowej Osieki – do granicy administracyjnej gm. Sianów i dalej z połączeniem z 
istniejącą ścieżką w miejscowości Łazy – długość ok. 1300 mb; 

3. Budowa ścieżki rowerowej rowerowa wzdłuż drogi powiatowej poprzez Wierciszewo i dalej do ronda 
(na drodze nr 203 Wierciszewo – Iwięcino – Bielkowo) – długość ok. 2400 mb; 

4. Budowa ścieżki rowerowej Sianów ul. Dworcowa (skrzyżowanie z drogą do Skibna)  kierunek do 
dworca PKP w Skibnie i dalej wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej – wzdłuż drogi powiatowej – 
długość ok. 1500 mb; 

5. utworzenie miejsc typu bike&ride na trasach rowerowych - parkingi rowerowe(5 szt. w 
miejscowościach: Skibno, Sucha Koszalińska, Osieki, Iwięcino, Sianów) 

 
 

2. Wnioskodawcą i Beneficjentem Przedsięwzięcia będzie Gmina Sianów, 76-004 Sianów,  
ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571. 
 
3. Operatorem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie  Gmina Sianów, 76-004 Sianów, 
ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571. 
 
1. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Studium wykonalności powinno być dostarczone w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w 
dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (*część opisowa - plik aktywny PDF – z 
możliwością przeszukiwania lub  Microsoft Office Word lub równoważne; *część obliczeniowa - analiza 
ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel lub równoważnym, umożliwiającym 
weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń – odblokowane formuły). 



2.  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być opracowany w LSI2014, dostępnym pod 
adresem https.//beneficjent.wzp.pl oraz dostarczony w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w 
formacie A4.  

3. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i praktyczne w okresie naboru i 
oceny wniosku o dofinansowanie dla zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Termin realizacji zamówienia: do 20 lutego 2017r  
 
7. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 

8. Warunki płatności: – na rzecz Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT 
przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
 
9. Termin i miejsce złożenia ofert: 
Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć w wersji papierowej: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Studium 
wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy 
i Miasta Sianów.” osobiście, pocztą na w/w adres, lub pocztą elektroniczną  (poprzez dosłanie skanu dokumentu 
na adres rozwoj@sianow.pl). 
 
10. Termin składania ofert do dnia 19 stycznia  2016 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 
Sianów, a nie data nadania). 
 
11. Forma oferty. 
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy, powinna posiadać termin ważności 
(najlepiej 30 dni) i być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
 
12. Zawartość oferty. 
Wykonawca w formularzu ofertowym poda termin realizacji zamówienia oraz cenę, która musi uwzględniać 
wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
13. Zamawiający w trakcie badania oferty może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień. 
 
14. Sposób i osoba do kontaktu 
Agata Szewczyk, e-mail: rozwoj@sianow.pl, nr tel.: 94 34 69 513 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wzór formularza ofertowego 
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