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ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ”
2. Termin wykonania zamówienia:
- termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 15.09.2019 r.
- zakończenie realizacji przedmiotu umowy – 5 lat od odbioru końcowego inwestycji
(obsługa gwarancyjna – w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przez wykonawcę robót).
3. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II etap ”
3.1. Zadanie obejmuje Modernizację gospodarki osadowej II etap” poprzez remont konstrukcji
stalowej wraz z instalacją technologiczną centralnej przepompowni ścieków w Kowalewie
Pomorskim na działce numer 47/1 obręb 04.
3.2. Zakres nadzoru obejmuje :
 roboty ziemne
 roboty rozbiórkowe
 reprofilacje konstrukcji żelbetowej zbiornika
 rurociągi
 konstrukcje stalowe dachu nad przepompownią
 instalacje elektryczne
 montaż wyposażenia technologicznego
 ogrodzenie
 utwardzenie terenu
Szczegółowe informacje znajdują się w projekcie budowlanym.
3.3. Nadzór nad Wykonawcą aby zrealizować przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w
dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na
podstawie własnych oględzin i pomiarów dokonanych w terenie.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Uprawnienia ogólno- budowlane oraz instalacyjne instalacji
sanitarnych.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w
tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie, posiadającymi niezbędne uprawnienia
do nadzorowania w zakresie robót elektrycznych).
4.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu
ofertowym;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 2);
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 3),
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane prawem uprawnienia (wg załącznika nr 4).
6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty
stosownego pełnomocnictwa.
8.3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
8.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5.
8.6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
8. Opis sposobu obliczenia ceny:
8.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
8.2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
8.3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
9.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia,
jeżeli została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
9.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru „formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
9.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

9.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom,
wypełniającym wymagania kryterialne, zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: a / b * 100
a - cena oferty najtańszej
b - cena oferty badanej
9.5. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.
10. Termin składania ofert:
11.1. Oferty należy składać do dnia 10.04.2019 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta –
nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Modernizacja gospodarki osadowej II
etap ””
11. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
11.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
11.3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5.

Załączniki:
1. Dokumentacja + rysunek
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz osób.
4. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
5. Projekt umowy.
Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro w niniejszym zapytaniu
ofertowym nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania
ofertowego,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08.03.2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
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