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ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2019.1843 ) pn.:
Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont łazienek oraz
modernizacja konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w Pawłowicach (dokończenie elewacji
południowej oraz wschodniej)

Zapytanie ofertowe z dnia 13.05.2020
Zamawiający: GMINA SĘDZISZÓW
ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
tel. (41) 38-11-127, fax. (41) 38-11-131
NIP: 656-21-64-804
http://www.sedziszow.pl

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania: Remont łazienek oraz modernizacja konstrukcji zabytkowej elewacji budynku SP w

Pawłowicach (dokończenie elewacji południowej oraz wschodniej)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy oraz Załącznik A, a zakres
nadzorowanych robót przedstawiają: dokumentacja projektowa i przedmiary robót zamieszczone
na stronie www.bip.sedziszow.pl w zakładce zamówienia publiczne, postępowania o udzielenie
zamówień na roboty budowlane.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny , Prawo
zamówień publicznych

CPV:
71.52.00.00-9

Usługi nadzoru budowlanego

71.70.00.00-5

Usługi nadzoru i kontroli

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.
II. Warunki udziału w postępowaniu
a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

posiadający kwalifikacje o których mowa w art.37c ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami , uprawnienia do nadzoru nad robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej (lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
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przepisów),
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane
na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone
wyżej). W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej

III. Kryteria oceny ofert :
Cena – 100 %
IV. Środki finansowania
Zamówienie jest dofinansowane w ramach RPOWŚ 2014-2020
V. Okres realizacji zamówienia: od 29.06.2020 do 20.08.2021r.
VI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.05.2020 r. do godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego. Oferty w
formie pisemnej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą. Oferty złożone po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Oferta cenowa” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dokument, z którego wynika umocowanie do
złożenia oferty należy złożyć wraz z ofertą).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy dostarczy kopie uprawnień oraz zaświadczeń z właściwej izby.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco: Oferta na Pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Pawłowice
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Pacholec Tel.: 041 3811127 w.701
Załączniki:
1. Oferta formularz
2. Umowa (wzór)
3. Załącznik A

