
Ogłoszenie 

o przetargu w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) w postępowaniu Nr 1/KG/2021 

 

Zamawiający:  

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta –Koło Gdańskie 

Ul. Władysława IV 12 

80-547 Gdańsk 

 

Przedmiot zamówienia: 

W ramach realizacji zadania pn. „Zaprojektuj i zbuduj - Kompleksowa usługa 

zaprojektowania i wykonania budynku zbiorowego zamieszkania (schronisko dla 

bezdomnych) wraz z zagospodarowaniem terenu”, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania: 

1. Część pierwsza zmówienia- projekt budowlany zamienny/nowy projekt budowlany. 

Zadanie obejmuje:  

a. wykonanie projektu budowlanego zamiennego budynku Schroniska dla bezdomnych 

zgodnie z istniejącym projektem architektonicznym, tj.: projekt architektoniczny, 

projekt techniczny, projekt zagospodarowania przestrzennego działki, 

b. podjęcie w imieniu Zamawiającego czynności w celu uzyskania wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń na wybudowanie budynku 

zgodnie z nowym projektem, 

2. Część druga zamówienia- roboty budowlane, obejmuje: 

a. wybudowanie budynku według stworzonego projektu zamiennego zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu, 

b. podjęcie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności w celu uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie obiektu. 

 

Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2021. r. do godz. 10:00 w Biurze Zamawiający – 

adres: 80-547 Gdańsk Ul. Władysława IV 12  

1.  osobiście albo listem poleconym (liczy się data i godzina doręczenia do Zamawiającego.  

 



Oferent jest obowiązany przedłożyć ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami przetargu 

stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Biurze Zamawiającego w Gdańsku. Osobą 

upoważnioną do udzielania informacji o w/w zadaniu jest Wojciech Bystry. 

 

Oferty zostaną otwarte w dniu 19 listopada 2021 o godz. 11:00 w Biurze Zamawiającego – 

80-547 Gdańsk Ul. Władysława IV 12  Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia 

ofert. 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) cena brutto - 60%  

b) czas realizacji zadania- 20%  

c) okres gwarancji- 20% 

 

 

Gdańsk, dnia 28 październik 2021 
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