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Zapytanie ofertowe na usługę  
 

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: 
 

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian 
klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”   

 
realizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://skoroszyce.pl 
oraz http://bip.skoroszyce.pl   
 
 
 
 
 
 
 
Skoroszyce, dn. 12.04.2018r.                                                                     Zatwierdził: 
 
 
          Wójt Gminy Skoroszyce 

           / - / Barbara Dybczak  
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce;                                                                                                  
tel. 77 431 80 29, faks 77 431 80 29 
e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl  
 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póżn zm.). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 

26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), tj. w 
szczególności:  

 reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,  

 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,  
 przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu,  
 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy 
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.  
 

2. Do obowiązków inspektora należy kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z 
zapisami umownymi z Wykonawcą robót, zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy dot. udzielenia 
pomocy finansowej Gminie Skoroszyce (nr umowy 00203-6935-UM0810435/17) w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.   

3. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie 
należało:  

 - finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy,  
 - dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek,  
 - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek,  
 - współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów,  
 - udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych.  
4. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie 
jej do zmian klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”  realizowanego w 
ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

5. Opis Przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych podlegających nadzorowi zamieszczony jest na 
stronie Zamawiającego http://www.skoroszyce.pl/121-zamowienia-przetargi/2642-2018/2753-
przetarg-nieograniczony-na-zadanie-modernizacja-swietlicy-wiejskiej-w-m-czarnolas-poprzez-
dostosowanie-jej-do-zmian-klimatycznych-oraz-korzystania-przez-osoby-
niepelnosprawne.html#ak2753  

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
główny przedmiot: 71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego 
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4. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5. Termin wykonania zamówienia. 
Rozpoczęcie - od momentu podpisania umowy. 
Planowany termin zakończenia przedmiotowych usług ustala się na dzień 20 czerwca 2018r. 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, 
dysponował osobą w trakcie realizacji zamówienia: Inspektor Nadzoru robót konstrukcyjno-
budowlanych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej.  
 
W/w osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332), rozumie przez to również odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). 
 
Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy 
wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w 
kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. 
Celem potwierdzenia powyżej opisanego warunku, Wykonawcy muszą złożyć Wykaz osób (zgodny z 
wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania), które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 
 
7. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

publicznego. 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN. 
 
8. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, 

iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów rejestrowych wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost 
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), to 
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

5) Zaleca się aby  dokumenty dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zostały 
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wypełnione zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania 
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

2. Forma oferty. 
 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 
 

3. Zawartość oferty. 
 
Kompletna oferta musi zawierać: 
1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania, 
2) stosowne Pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, 
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania 

 
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego 
zamówienia jest Pani Iwona Bil-Kubicka, tel. (077) 431 89 78 e-mail: inwestycje@skoroszyce.pl  
 
10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert, ocena ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, pok. 16 (sekretariat) w 
nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018 roku, do godz. 10.00; z dopiskiem:  
„Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 
zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian 
klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”   

2. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie. 
3. Otwarcie ofert dokonane zostanie bez udziału Wykonawców. 

 
11. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do 
wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w we wzorze 
umowy. 

 
13. Kryteria oceny ofert. 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

1)  Kryterium cena: 100%  
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 Zasady oceny wg kryterium „Cena” (C) – maksymalna ilość punktów 100: 
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
 x 100 [pkt],  gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 
Cmin najniższa cena spośród ofert; 
Ci cena oferty „i”. 

 
2. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT 

w wysokości 23% ceny netto. 
 
14. Uzupełnienie oferty. 
1. Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów 

zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, uzupełnienia pełnomocnictwa. 
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin na 
uzupełnienie dokumentów. 

3. Formularz oferty złożony przez Wykonawcę nie podlega uzupełnieniu.  
 
15. Wykluczenie Wykonawcy 
Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
2) została złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających zdolność 

realizacji zamówienia zarówno w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym oraz ich nie 
uzupełnił na wezwanie zamawiającego. 
 

16. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w zapytaniu. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz zamieści niniejszą informacje na stronie 
internetowej,  

4. Wybranemu Wykonawcy telefonicznie zostanie wskazany termin podpisania umowy. 
 
17. Wykaz załączników do niniejszego zapytania. 

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory: 
Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  
Załącznik nr 2 Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

 
FORMULARZ OFERTY   

Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: 
   „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian 

klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”   
 

1.  ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce;                                                                                                  
 

2.  WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adrese-mail  

 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego, 
3)  cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 

.............................................. zł brutto  
(słownie: ............................................................), 
w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ................... PLN, 

4) Wynagrodzenie za pełnienie przez Wykonawcę Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
wynosi: 

 Wynagrodzenie brutto (zł): ………………………………………………………………… 
 W tym podatek VAT (zł) ………………………………………………………………… 
 
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do zapytania ofertowego, w 

przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

7) Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach 
 
Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

Podpis(y)osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      
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Załącznik nr 2 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie. 
 
 
Zapytanie ofertowe na usługę Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: 

   „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czarnolas poprzez dostosowanie jej do zmian 
klimatycznych oraz korzystania przez osoby niepełnosprawne”   
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce;                                                                                                  
 
2.WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

l.p. Funkcja Imię i nazwisko Kwalifikacje/Uprawnienia 
Informacja o 

dysponowaniu 
Osobami 

1)   
 

  

2)     
3)     

 
Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

Podpis(y)osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 
oferty 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)  
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


