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RIGK. 271.03.2021 

Strona internetowa zamawiającego 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 130 000 zł 

     
       Proszę o przesłanie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.  
1) „Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w Koziegłowach”  
2) „Przebudowa boiska szkolnego w Siedlcu Dużym” 
Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 
Nazwy i kody według CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolę zgodności jej realizacji z dokumentacją 
projektową, przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą 
umową z wykonawcą. 
2) Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 
3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 
4) Potwierdzenie faktycznie wykonywanych/wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy. 
5) Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemów technicznych. 
6) Kontrola terminowości wykonania robót oraz zgodności w zakresie umownym. 
7) Propozycja wprowadzenia w razie potrzeby robót dodatkowych oraz innych niezbędnych zmian 
umowy protokołami konieczności i aneksami. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zlecania 
wykonania robót dodatkowych.  
8) Po zakończeniu robót i zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru udział w odbiorze 
końcowym. 
9) Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót, 
oraz rozliczenie końcowe inwestycji. 
10) Szczegóły zadania pod adresem: https://kozieglowy.bip.net.pl/?a=5536  
2. Cena winna obejmować koszty: Oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru w tym m. in. koszty dojazdów na obiekty budowlane i do 
zamawiającego (min. 1 x w tygodniu do zamawiającego oraz co najmniej 3 x w tygodniu kontrola 
realizacji robót na placu budowy), podatek VAT. 
3. Termin wykonania zamówienia: inspektor nadzoru zakończy swoją pracę wraz z zakończeniem 
rzeczowym inwestycji, dokonaniem jej odbioru końcowego. (prognozowane zakończenie inwestycji 
06.09.2021 r.) 
 4. Sposób oceny ofert/kryteria oceny: Kryteriami oceny ofert są: całkowita cena ofertowa – waga 
kryterium: 100%; Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium 
oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu 
wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska 
największą ilość punktów. 
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: Kryterium: całkowita cena ofertowa – waga kryterium: 100%; C 
= minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 100  
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5.  W celu potwierdzenia, że Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej należy przedłożyć 
Zamawiającemu wraz z ofertą ich kopię. 
6. Opis sposobu przygotowania ofert: 
Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione ZAPROSZENIU.  
Cenę ofertową należy podać niezależnie na cz. 1) „Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego w 
Koziegłowach” i cz. 2) „Przebudowa boiska szkolnego w Siedlcu Dużym” 
Informacje i oświadczenia powinny być udzielane na piśmie, a wymagane zaświadczenia i dokumenty 
składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę.  
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.   
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w 
zastępstwie pieczątki imiennej czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w 
formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy ujawnione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
7. Sposób składania ofert 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Ofertę 
stanowią dokumenty wymienione zaproszeniu do składania ofert. 
 
Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 22.06.2021 r. godz. 11.00 na adres: Gmina i 
Miasto Koziegłowy; Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.06.2021 r. godz. 11.10. 
 
8. Zamawiający po złożeniu ofert zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków 
zaproponowanych w złożonych ofertach. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia 
postępowania bez podana przyczyn.  
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