
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

dla zadania  

pn „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Szkoły 

Podstawowej w miejscowości Zgłobień”  

 

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację ww. zadań zamieszczono na stronie internetowej 

szkoły ; www.spzglobien.pl oraz stronie BIP szkoły  http://spzglobien.ires.pl/ dnia 

23.07.2013r. 

 

 

 1. Zamawiający: 

 

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu , Zgłobień 71, 36-046 Zgłobień , NIP 813-21-86-537  , tel. 

(17) 850 65 75, e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl . 

 

2. Określenie trybu zamówienia: 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 3 i  § 4 

załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/08 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół  i  Placówek  Oświatowych w Boguchwale  

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro.  

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie zapytanie ofertowe: 

www.spzglobien.pl , http://spzglobien.ires.pl/  ( szkoła ) 

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

zadań pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu 

Szkoły Podstawowej w miejscowości Zgłobień”  

2) Zakres przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu czynności inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie przeprowadzania robót budowlano-remontowych i  instalacyjnych 

oraz wykonanie czynności inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

3) Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w obszarze wykonywania czynności 

inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się: 

a) reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, 

b) nadzór inspektorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, 

c) wypełnianie w imieniu Inwestora jego obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów, a związanych z realizacją zadań, 

d) koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawców Inwestycji, 

e)  sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem 
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kontroli jakości wykonywanych robót, 

f) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Inwestora uzgodnionych z autorem projektu 

wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz 

sporządzonych przy udziale Inwestora protokołów konieczności, 

g) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń 

do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Inwestora i dokonanie z nim 

stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, 

h) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, 

w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, 

podczas całego procesu realizacji Inwestycji, 

i) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji oraz kontrola realizacji ustaleń 

z tych narad, 

j) dokonywanie przy udziale Inwestora czynności odbiorów przewidzianych w umowie z 

Wykonawcą.  

 

4) W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do: 

a) stwierdzenia gotowości do odbioru, 

b) przeprowadzenia przy udziale Inwestora odbiorów robót częściowych, odbioru końcowego 

oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Inwestorowi, 

c) egzekwowanie od Wykonawców Inwestycji i przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru 

wraz z załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej, 

d) skompletowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz 

urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji, 

e) sprawdzania i zatwierdzania w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawców, a 

także dokumentów, które będą załącznikami do tych faktur / w tym protokołów odbioru / 

pod względem merytorycznym, 

f) przygotowania materiałów do odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonania odbioru 

końcowego 

g) występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w 

sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, 

 

5. Możliwość składania ofert częściowych : 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej : 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

 

7. Termin wykonania zamówienia : 

- Termin rozpoczęcia – z chwilą zawarcia umowy o nadzór inwestorski, 

- Zakończenie – 15.09.2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust.1 ustawy i złożą oświadczenie, że: 

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, w tym sprawowali nadzór inwestorski przy budowie : 

- minimum jednej kanalizacji sanitarnej 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 

ust.1 i 2 ustawy PZP. 

 

2) Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych 

w zapytaniu w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane 

oferty zawierające: 

a) komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

b) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania 

 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z 

przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie 

wykonawcy do wyjaśnienia dokumentów. 

 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz żądane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.  

 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń i 

dokumentów, jak poniżej: 

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP - (załącznik nr 1), 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - 

(załącznik nr 2), 

3) Formularz ofertowy – ( załącznik nr 3), 

4) Uprawnienia osoby przewidywanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

w branży konstrukcyjno - budowlanej  

 

 

 



10. Informacja na temat wadium: 

Nie dotyczy 

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena 100 %. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2013 roku do godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w 

Zgłobniu  

 

13. Termin związania ofertą: 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

 

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

15 . Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości  udzielenia zamówień uzupełniających 

 

 

Zgłobień, 22 lipca 2013 r.  

 

 


