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Nr sprawy DEiI(Z).01.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 
euro

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pn.

„Budowa wiaty na potrzeby magazynowe oczyszczalni ścieków – do 
składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

I. Przedmiot zamówienia 
• Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  kompleksowego  nadzoru 

inwestorskiego,  nad  procesem  inwestycyjnym  we  wszystkich  branżach 
robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa wiaty na 
potrzeby  magazynowe  oczyszczalni  ścieków  –  do  składowania 
odwodnionych  i  zhigienizowanych  osadów  ściekowych  –  I  etap”  oraz 
realizacja  wszystkich  czynności  wynikających  z  prawa  budowlanego.
Wykonanie  ww.  robót  budowlanych  jest  przedmiotem  zamówienia 
publicznego    ogłoszonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 
numerem 52811-2017 z dnia 28.03.2017 

• Ogłoszenie,  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępnione 
na  stronie  internetowej  Zamawiającego  -  adres  strony: 
www.mzwikglowno.pl

• Nadzór  należy pełnić  zgodnie z ustawą Prawo budowlane  (tj.  Dz.  U. z 
2016 r. poz. 290 ze zm.), obowiązującymi przepisami, polskimi normami i 
zasadami  wiedzy technicznej  oraz w zakresie i  w sposób określony w 
umowie.

II. Wymagania szczegółowe:
• Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy minimum raz dziennie, 

3 razy w  tygodniu wykonywania robót budowlanych.
• Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobiste uczestniczenie w naradach 

technicznych,  o  których  Zamawiający  powiadomi  Inspektora  nadzoru 
telefonicznie lub drogą elektroniczną (fax, e-mail).

• W sytuacjach nieprzewidzianych Zamawiający wezwie Inspektora nadzoru 
telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

• Obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  jest  osobisty  udział  w  przeglądach 
gwarancyjnych, o których Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru na 
co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przeglądu.
Obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  jest  sprawdzenie  i  akceptacja 
wykonanego projektu budowlanego oraz jego kompletności i posiadania 

http://www.mzwikglowno.pl/
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niezbędnych uzgodnień

III. Termin wykonania zamówienia. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  zamówienie  w  okresie  wykonywania 
inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, 
włącznie  z  udziałem  w  odbiorze  po  usterkowym  i  gwarancyjnym.  Ponadto 
Inspektor  nadzoru  budowlanego  powyższej  inwestycji,  zobowiązany  będzie 
pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji jakości określonej w umowie z 
Wykonawcą robót budowlanych.

IV.  Cena  musi  być  podana  liczbowo  i  słownie  z  wyodrębnieniem  należnego 
podatku  VAT.  W  cenie  muszą  być  uwzględnione  wszystkie  zobowiązania  i 
powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem 
zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą cenową Wykonawca winien wykazać iż:

• posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, (należy złożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności  Gospodarczej  CEIDG  lub  odpis  z  KRS  – 
wystawiony/wydrukowany  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert), 

• dysponuje   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : przedłoży 
wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z 
informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także dokumenty 
uprawniające do wykonania w/w zamówienia tj.

➢ uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
➢ uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych,
➢ uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
➢ uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

lub  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  na  podstawie  wcześniej 
obowiązujących przepisów,

➢ Aktualne  zaświadczenia  o  przynależności  do  Izby  Samorządu 
Zawodowego - zgodnie z  zał. nr 3

• spełnia warunki udziału w postępowaniu (należy złożyć oświadczenie – 
załącznik nr 2),

• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a w 
przypadku   gdy  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym 
okresie wykonał przynajmniej dwie usługi polegającą na pełnieniu nadzoru 
inwestorskiego inwestycji polegającej na budowie obiektów kubaturowych 
– zgodnie z zał. nr 4  

VI. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  zawierająca  wszystkie 



wymagane  załączniki  złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie 
warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  zawierająca  najniższą  cenę  ofertową 
(  oferta  otrzyma  maksymalną  ilość  –  100  pkt.)  Pozostałe  oferty  otrzymają 
proporcjonalnie niższą ilość punktów.

VII.  Szczegółowe warunki  realizacji  zamówienia zostaną określone w umowie 
zawartej z wybranym Wykonawcą.
VIII. Osoba upoważnioną do udzielania potrzebnych informacji – Janusz Urbanik 
– tel. 042 719-16-39,
IX. Oferty  należy  złożyć  do  dnia  19.04.2017  r.  na  adres  mailowy: 
jurbanik@mzwikglowno.pl do godz. 10.00,

  
Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Oświadczenie – zał. nr 2 
3. Wykaz osób – zał. nr 3
4. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4 



Nr sprawy DEiI(Z).01.04.2017
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres e-mail: ...........................................................................................................
(jeśli Wykonawca posiada)

Dane dotyczące Zamawiającego
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. Struga 3,
95 – 015 Głowno

Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  
Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  inwestycją  realizowaną  przez  Miejski 
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.o. pn. „Budowa  wiaty  na 
potrzeby  magazynowe  oczyszczalni  ścieków  –  do  składowania 
odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych – I etap”

za  cenę  brutto:  ........................................................ 
słownie ..................................................................... 

w tym podatek VAT w kwocie ..................................................... stawka podatku 
VAT .................... %

Cena usługi obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
umowy oraz podatki obowiązujące na terenie Polski (w tym podatek VAT).
Cena musi być podana liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT 
W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna 
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 
Oświadczam,     że   uzyskałem  niezbędne  do  sporządzenia  oferty  informacje 
mające wpływ  na wartość zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru 
mojej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 



Zamawiającego. 

Termin płatności: 14 dni po  przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej  faktury

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu 
ofertowym.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam  się  za  związanego  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu 
terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………

Inne informacje Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………

___________________________________ 
imię i nazwisko Wykonawcy 

_________________________
(miejscowość i data



Nr sprawy DEiI(Z).01.04.2017
Załącznik nr 2 

Wykonawca

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE 

oświadczam/y że:

spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiadania wiedzy i doświadczenia,
• dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,
• sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ 
imię i nazwisko Wykonawcy 

_________________________
(miejscowość i data



Nr sprawy DEiI(Z).01.04.2017
Załącznik nr 3

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem 

podwykonawców

Nazwa Oferenta 
………………………………………………………………………………..

Adres Oferenta 
…………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. Fax ………………………………….

PERSONEL

Nazwisko 
i imię

Wykształcenie Proponowana 
rola w 
realizacji 
zamówienia

Opis 
uprawnień i 

doświadczenia

Podstawa 
dysponowania 

               

___________________________________ 
imię i nazwisko Wykonawcy 

_________________________
(miejscowość i data



Nr sprawy DEiI(Z).01.04.2017
Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

L
P

Przedmiot – rodzaj usługi Data wykonania Podmiot na rzecz którego 
wykonano usługę

Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  do  wykazu  dowody  dotyczące 
najważniejszych usług, określające, czy Usługi wykonane były należycie.

___________________________________ 
imię i nazwisko Wykonawcy 

_________________________
(miejscowość i data


