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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

na realizację usługi polegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie". 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania 
pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie" wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień 
i warunków umożliwiających realizację projektowanej inwestycji, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji objętej projektem. Teren, na którym ma powstać boisko wielofunkcyjne zlokalizowany 
jest na działce nr 497/38, parkingi i drogi dojazdowe oraz ciągi piesze na części działki nr 497/32, 
obręb 021605 4 Przemków, Gmina Przemków. W ramach zadania należy zaprojektować budowę 
kompleksu wielofunkcyjnych boisk tj.: 
0 boisko wielofunkcyjne do gry co najmniej w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, 
tenis o nawierzchni poliuretanowej i/lub sztucznej trawiastej, ogrodzone wraz z wyposażeniem w 
urządzenia sportowe, piłko-chwyty oraz sprzęt do konserwacji, 

0 drenaż oraz powierzchniowe odwodnienie płyty boiska powiązane z zaprojektowaną instalacją 
burzową, 

0 4 -torowa bieżnia okólna 200 m, oraz bieżna na dystans 60 m zakończona rozbiegiem do skoku w 
dal z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej - poliuretanu, 

0 siłownia zewnętrzna obejmująca co najmniej 6 urządzeń np. wioślarz, orbitrek, motyl, drabinka, 
biegacz, poręcze w tym co najmniej 4 z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, pylon lub 
slup, kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym, 

0 trybuny sportowe na około 100 miejsc siedzących, 

0 dojście do boiska chodnikiem z kostki betonowej, ciąg pieszy ok. 420 m2 , ciąg pieszo jezdny o 
pow. ok. 330 m2, parking o pow. ok. 200 m2, z zastosowaniem materiałów przepuszczalnych, 

0 elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

0 oświetlenie całego obiektu, wraz z oświetleniem boisk załączanych w razie potrzeby, 

0 nasadzenia zieleni: ok. 40 szt. drzew i krzewów wg specyfikacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

W dokumentacji należy uwzględnić rozbiórkę istniejących części byłego boiska i bieżni oraz 
trybun, a także ułatwienia i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) ustalenia ostatecznego kształtu koncepcji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 3 w 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz pod adresem: 
https://umprzemkow.bip. gov.pl/ochrona-danvch-osobowvch/ 

http://www.przemkow.pl
https://umprzemkow.bip


Przemkowie, 
b) przedłożenie szacunkowego przedmiaru wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim dla 
opracowanej koncepcji, 
c) opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna składać się z: 

• projektu budowlanego w tym projektu zagospodarowania terenu; 
• informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
•wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii dotyczących realizowanego 
przedsięwzięcia oraz uzyskania koniecznych pozwoleń na odstępstwa, w przypadku braku 
możliwości spełnienia obecnie wymaganych przepisów technicznych i prawnych; w tym 
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
• projektów wykonawczych; 
• szczegółowych kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót; 
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
• pozwolenia na budowę. 

Gmina Przemków informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe GPI.271.4-2.2021 z dnia 
09 marca 2021 r., umieszczone na stronie internetowej: 
http://przemkow.pl/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-
budowa-boiska-wielofunkcyjnego-przy-ul-lesna-gora-3-w-przemkowie/, 
wpłynęło 7 ofert. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz pod adresem: 
https://umprzemkow.bip. pov.pl/ochrona-danych-osobowvch/ 
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dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacji u Zamawiającego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawiającemu w stanie 
kompletnym. 

4. DFE EKORAJ Sp. z o.o. 
ul Purkyniego 1 
50- 155 Wrocław 

46 000,00 10 580,00 56 580,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacji u Zamawiającego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z p isemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawiającemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 

5. PPHU BROS 
Piotr Porosa 
ul. Grota Roweckiego 7 
61-695 Poznań 

31 800,00 7 314,00 39 114,00 15.05.2021 r . dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawia jącym, koncepcji budowy boiska 
wie lofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacj i u Zamawiającego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jes t wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawiającemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 



Lp. Nazwa i adres firmy Cena 
netto [zł/ 

VAT [zł] Wartość 
brutto [zł/ 

Termin realizacji Gwarancja Uwagi 

1. 7S GROUP SP. z o.o. Sp. k. 
ul. Stefana Żeromskiego 62/2 
5 0 - 3 1 Wrocław 

23 800,00 5 474,00 29 274,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacji u Zamawiającego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jes t wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawiającemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 

2. INSTAL-TECH 
Marcin Marzec 
ul. Nowohucka 92a/15 
30 - 728 Kraków 

37 000,00 8 510,00 45 510,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacji u Zamawiającego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawiającemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 

3. P.U.P.I PLAN Sp. z o.o. 
ul.Browarna 1 
65 - 849 Zielona Góra 

31 800,00 7 314,00 39 114,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wie lofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 



6. MANUFAKTURA 
Marek Koguciuk 
ul. Zielona 18/4 
71 - 013 Szczecin 

21 500,00 4 945,00 26 445,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji, 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacji u Zamawia jącego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jes t wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawia jącemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 

7. AMIBUD 
Cezary Ilnicki 
ul. Hutnicza 84 
59 - 930 Pieńsk 

14 200,00 3 266,00 17 466,00 15.05.2021 r. dostarczenie ostatecznej, 
uwzględniającej wnioski z konsultacji z 
Zamawiającym, koncepcji budowy boiska 
wielofunkcyjnego w Przemkowie wraz z 
szacunkowym przedmiarem i 
szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
dla opracowanej koncepcji , 
10.12.2021 r., złożenie kompletnej 
dokumentacj i u Zamawia jącego wraz z 
ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 
oraz z pisemnym oświadczenie, iż 
dostarczona dokumentacja projektowa 
jes t wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i że zostaje 
przekazana Zamawia jącemu w stanie 
kompletnym. 

okres 1 roku od momentu rozpoczęcia 
realizacji zadania, lecz nie dłużej niż 3 
lata od momentu przekazania 
dokumentacji Zamawiającemu. 



Wybrano ofertę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz jest najkorzystniejsza cenowo. 
Wykonawcą została wybrana firma: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59 - 930 Pieńsk. 
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