Błażowa, dnia 20.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający
Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 3-Maja 35, 36 – 030 Błażowa
Tel. 17 230 144 455
e-mail: biuro@gkblazowa.pl
NIP: 8133079737
Regon: 690689636
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych nad zadaniem Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Błażowej, działanie 4.2. Gospodarka odpadami, objęte Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie z dnia 11.09.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz przepisów wykonawczych. Będzie również odpowiedzialny za udział
w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy, bieżący nadzór nad realizacją
umowy przez Wykonawcę robót, sprawdzanie jakości robót, prowadzenie wszelkich spraw
formalno-prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorem i zakończeniem robót.
Inspektor nadzoru musi posiadać uprawnienia do niżej wskazanego zakresu robót:
 Budowa budynku magazynowego wraz z instalacją elektryczną zgodnie
z dokumentacją projektową
 Budowa kanalizacji deszczowej
 Budowa zjazdu z drogi publicznej
 Utwardzenie placu zgodnie z dokumentacją projektową
 Budowa ogrodzenia z bramami wjazdowymi
 Wyposażenie PSZOK

III. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. specjalności konstrukcyjno –
budowlanej – część 1 zamówienia
2. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. kierowania robotami budowlanymi
w zakresie robót drogowych – część 2 zamówienia
3. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan – część 3 zamówienia
4. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. specjalności elektrycznej
i elektroenergetycznej – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – część 4 zamówienia
Zamawiający może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia.
W przypadku złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia przez jednego Wykonawcę
(tj. na części 1 i 2 i 3 i 4 zamówienia) Wykonawca ten musi wykazać, że dysponuje
następującymi kluczowymi osobami, które posiadają pełne uprawnienia budowlane we
wskazanym zakresie:
 Co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i aktualne
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
drogowych – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych lub uprawnienia
równoważne i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego;
 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
sanitarnych – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, lub
uprawnienia równoważne i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego;
 co najmniej jedną osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót
o specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej – posiadającą odpowiednie do
zakresu robót uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego,
Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach przez jedną
osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień.

Szacunkowa wartość netto robót w poszczególnych branżach wynosi:
 konstrukcyjno- budowlanej- 426 133,21 zł,
 sanitarnej- 52 925,12 zł,
 elektrycznej- 3 216,68 zł,
 drogowej- 110 148,60 zł.
Do wypełnionego formularza ofert należy dołączyć Wykaz osób które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego) wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią ważnych uprawnień.

IV Termin realizacji zamówienia
31.03.2019 r.
V. Opis kryteriów oceny oferty
Cena za przedmiot zamówienia – 100 %
Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty według następującego wzoru:
Cena najniższa
Cena = ――――――― x 100 pkt
Cena badana
Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego
i efektywnego wykonania zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała
i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu
wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą
przedmiotem pełnienia nadzoru.
Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego (za
uprzednim uzgodnieniem terminu wglądu):
Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 3-Maja 35, 36 – 030 Błażowa
Tel. 17 230 144 455
VI. Termin i miejsce składania ofert
do dnia 01.10.2018 r. do godz. 12:00, na adres zamawiającego wskazany w pkt I.
Formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1), Wykaz osób które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2) wraz z kserokopią ważnych uprawnień
dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych za zgodność
z oryginałem należy złożyć w formie papierowej na adres zamawiającego wskazany w pkt I.
do dnia 01.10.2018 r. do godz. 12.00

Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
3) Wzór umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OFERTA
Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 3-Maja 35, 36 – 030 Błażowa

……………………………………….
(Wykonawca)

Nawiązując do zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót budowlanych dla zadania Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Błażowej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
1. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. specjalności konstrukcyjno –
budowlanej – część 1 zamówienia
za łączną cenę netto ………..…………………………zł (słownie: …………..……….….……
….……………………………………….…………………………….…………………..……)
+ podatek VAT ………………………………… zł ..(słownie: …………………….….………
……………………………..…..…………………………………….………..………..………)
Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………………………………. zł
(słownie ……………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
Informuję(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty.
Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 31.03.2019 r.
Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń,
b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
c) posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego
zamówienia,
d) dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

……..............................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

2. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. kierowania robotami budowlanymi
w zakresie robót drogowych – część 2 zamówienia
za łączną cenę netto ………..…………………………zł (słownie: …………..……….….……
….……………………………………….…………………………….…………………..……)
+ podatek VAT ………………………………… zł ..(słownie: …………………….….………
……………………………..…..…………………………………….………..………..………)
Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………………………………. zł
(słownie ……………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
Informuję(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty.
Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 31.03.2019 r.

Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że:
a)
zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń,
b)
zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
c)
posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego
zamówienia,
d)
dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e)
znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

……..............................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

3. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan – część 3 zamówienia
za łączną cenę netto ………..…………………………zł (słownie: …………..……….….……
….……………………………………….…………………………….…………………..
……)
+ podatek VAT ………………………………… zł ..(słownie: …………………….….………
……………………………..…..…………………………………….………..………..………)
Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………………………………. zł
(słownie ……………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
Informuję(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty.
Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 31.03.2019 r.
Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że:
a)
zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń,
b)
zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
c)
posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego
zamówienia,
d)
dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
e)
znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

……..............................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

4. Dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru – dot. specjalności elektrycznej
i elektroenergetycznej – posiadającą odpowiednie do zakresu robót uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – część 4 zamówienia

za łączną cenę netto ………..…………………………zł (słownie: …………..……….….……
….……………………………………….…………………………….…………………..
……)
+ podatek VAT ………………………………… zł ..(słownie: …………………….….………
……………………………..…..…………………………………….………..………..………)
Całkowita wartość zamówienia wynosi …………………………………………. zł
(słownie ……………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….)
Informuję(my), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili
złożenia oferty.
Potwierdzamy żądany termin wykonania zamówienia tj. 31.03.2019 r.

Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, że:
zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń,
zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki realizacji
zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego
zamówienia,
dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
……..............................................
(upełnomocniony przedstawiciel)

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

......................................................................
(nazwa wykonawcy)
......................................................................
(adres)
......................................................................
......................................................................
( numer tel)
(fax)

Przystępując do postępowania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Błażowej”,
przedstawiam/ my:

WYKAZ OSÓB1
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Lp.

Nazwisko i imię

Opis posiadanych
kwalifikacji oraz doświadczenia
i wykształcenia

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Podstawa
dysponowania

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji
………………………………………………………
……………
(bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie*
Nr ……………………………………………..
……………………
w specjalności

Inspektor nadzoru
inwestorskiego branży
w zakresie
konstrukcyjnobudowlanej
………………………………………………………
Data uzyskania uprawnień:
………………………………………………………
……………
(dzień-miesiąc-rok)
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji

Inspektor nadzoru
inwestorskiego branży
………………………………………………………
instalacyjnej
w zakresie sieci,
……………
instalacji i urządzeń
(bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie*
wodociągowych
Nr ……………………………………………..
i kanalizacyjnych
……………………
w specjalności
1

Wypełnić w zakresie specjalności, na które składana jest oferta (w całości przedmiotu zamówienia lub w
poszczególnych jego częściach).

w zakresie
………………………………………………………
Data uzyskania uprawnień:
………………………………………………………
……………
(dzień-miesiąc-rok)
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji
………………………………………………………
……………
(bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie*
Inspektor nadzoru
Nr ……………………………………………..
inwestorskiego branży
……………………
instalacyjnej
w specjalności
w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń
elektrycznych
w zakresie
……………………………………………………… i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
Data uzyskania uprawnień:
………………………………………………………
……………
(dzień-miesiąc-rok)
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji

Inspektor nadzoru
inwestorskiego branży
……………………………………………………… robót drogowych –
posiadającą
……………
odpowiednie do
(bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie*
zakresu robót
Nr ……………………………………………..
uprawnienia
……………………
budowlane do
w specjalności
kierowania robotami
budowlanymi
w zakresie
w zakresie robót
………………………………………………………
drogowych
Data uzyskania uprawnień:
………………………………………………………
……………
(dzień-miesiąc-rok)

…………………………………………
(miejscowość i data)

*- niepotrzebne skreślić

……………………………………………
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

