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Zapytanie ofertowe 
 
 

na 

„Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją inwestycji 
pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w 

miejscowości Słupia – etap I” 
 

 

Kod CPV: 

  71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego,  

  71541000-2 - usługi zarządzania projektem budowlanym,  

                  71540000-5 - usługi zarządzania budową 
według specyfikacji przedstawionej poniżej: 

 
I. ZAMAWIAJĄCY; 

 
Zamawiający:  Gmina Pacanów,  

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,  

woj. Świętokrzyskie 

strona internetowa; http://www.ug.pacanow.pl/ 

Telefon: 413765403 (Sekretariat) 

Fax: 41/3765980 

e-mail:  inwest@pacanow.pl,     

Prowadzący 

postępowanie: 

Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba 

Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A 

Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl  

e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl  

 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  ( Dz. U. z 2020r. poz. 2275 ze zm.) 

2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto. 

 

 
 III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Nazwa przedmiotu  zamówienia:  
„Pełnienia funkcji inspektora  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.  „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I”. 
  
2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym w projekcie 

umowy  nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków 
w miejscowości Słupia – etap I”. 

 

http://www.ug.pacanow.pl/
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2.1  Zakres inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości 
Słupia – etap I” obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z 
przepompowniami sieciowymi ścieków w m. Słupia – etap I. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana 
została z rur PVC-U lite min. SN8. W miejscach realizacji metodami bezwykopowymi rurami przewodowymi 
Pe 100 Dz 225, 180 Sdr17. Sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojona w studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych 
Pe i PP o średnicach 1000, 800 i 625mm oraz studzienki inspekcyjne dn 400. 
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej projektowana z materiału Pe 100 Sdr17 PEHD Dz 90 i Dz 125 mm, w 
miejscach realizacji metodą bezwykopową rurami Dz 90, Dz 125 PE 100RC.  Przewiduje się uzbrojenie sieci 
kanalizacji ciśnieniowej w studnie czyszczakowe  dn 1000-1500 oraz miejscowo w armaturę do czyszczenia 
przewodów. Ponadto przewiduje się budowę 4 kpl. sieciowych przepompowni ścieków oraz jednej 
przepompowni indywidualnej.  
Podstawowe parametry  zamówienia: 

a) Długość kanalizacji sanitarnej: 

Łączna długość kanalizacji sanitarnej – 8 520,80 m w tym: 

PCV  DN  200 mm – długość  3887,0 m 

PCV  DN 160 mm – długość 1708,2 m 

PE 225 – długość 493,8 m 

PE 180 – długość 71,8 m 

PE 125 – długość 1349,0 m 

PE 90 – długość 639,2 m 

PE 75 – długość 10,6 m 

Dz 125 PE 100 RC z płaszczem PP – długość 219,1 m 

PE 40 – długość 142,1 m 

Łączna długość odcinków kanalizacji sanitarnej  pod drogą krajową nr 79 – 110,3 m w tym: 

PCV-U  DN  200 mm – długość  30,9 m 

PE 125 – długość 79,4 m 

Sumaryczna długość kanalizacji sanitarnej – 8 631,1 m 

b) Sieciowe przepompownie ścieków – 4 kpl. 

c) Przydomowe przepompownie ścieków – 1 kpl. 

 

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna ( dokumentacja projektowa, przedmiary, 
Stwiorb)  dostępna na stronie Zamawiającego  stanowiąca załącznik  do postępowania przetargowego na 
realizację robót budowlanych. 
Przewidywany wartość robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego wynosi około 
3 350 000,00 zł brutto. 
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia – etap I ” jest współfinansowany przez Unię 

Europejską  z  Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
2.2. Przedmiot  zamówienia  obejmuje:  

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi  

 w  zakresie następujących branż: 

 a) sanitarnej  

 b) elektrycznej 

 c) drogowej. 

Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych  

w branży sanitarnej koordynatorem zespołu nadzoru budowlanego. 

 
2.3  Zakres obowiązków i praw Inspektora nadzoru zostały określone i wynikają z art.25-27 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania 
robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym  obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: 

 



a) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z 

Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub 

dalszymi podwykonawcami, 

b) Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie   zgodności jej opisu z zapisami art. 29 ustawy w 

szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki 

towarowe.  

c) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę             

i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym, 

d) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - 

techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, 

normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, 

e) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji  

o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności  w przypadku stwierdzenia 

ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 

gotowości do odbioru, 

g) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez dbanie o interesy Zamawiającego, sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektem oraz podejmowanie czynności zapewniających 

techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, 

h) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w  sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego                              

i postępem robót, 

i) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów 

budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji 

wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego, 

j) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w 

realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

k) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa 

budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych 

w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych 

przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie 

z ustawą o wyrobach budowlanych, 

l) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę,  

m) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót,  

n) żądanie i egzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i 

wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych 

wad, 

o) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

p) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych                     

z Zamawiającym oraz Wykonawcą, 

q) udział w imieniu Zamawiającego w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a  w 

ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu 

protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych 

robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, 

r) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego i 

końcowego przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, sprawdzanie zestawień ilości i 

wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót i ich 

zatwierdzanie,  

s) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 



t) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej 

inwestycji, 

u) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

v) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę 

zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 

w) poświadczenie terminu zakończenia robót, weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej 

akceptacją i zatwierdzeniem; 

x) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron, 

y) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

z) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

aa) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku               

z realizowaną inwestycją, 

bb) koordynowanie robót w poszczególnych branżach,  

cc) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót 

budowlanych  i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających 

znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 

dd) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i 

zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie 

realizacji inwestycji, 

ee) sporządzanie kwartalnych raportów z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych 

zadaniach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, 

ff) obecność na budowie w sposób zapewniający prawidłowy nadzór nad inwestycją – przez co 

rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub koordynatora 

inspektorów nadzoru oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu 

technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej 

niż; Inspektor nadzoru branży sanitarnej lub koordynatora inspektorów nadzoru 1 raz w 

tygodniu do końca realizacji inwestycji, wizyty pozostałych inspektorów nadzoru 

(branżystów) wymagane będą w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność 

nadzoru nad właściwymi robotami branżowymi.  

W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonywaniu 

obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru zapewni  zastępczego inspektora nadzoru 

który winien posiadać uprawnieninia budowlane właściwe dla nadzorowanych robót 

budowlanych. Wskazany wymiar czasowy  należy traktować jako minimalny a to oznacza, że 

wszelkie czynności wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem 

nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być 

udokumentowane wpisami do dziennika budowy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu na teren wykonywania robót  na każde  

wezwanie Zamawiającego.  

Za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach wynikających z bieżących potrzeb 

lub zaistniałych  przestojów w trakcie realizacji robót dopuszcza się możliwość  zmiany  

obowiązkowego harmonogramu wizyt na budowie.  Każda zmiana harmonogramu wizyt 

będzie wymagała uprzedniego uzgodnienia  i akceptacji Zamawiającego, 

gg) nadzór nad prowadzeniem księgi obmiarów, dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań  i 

pomiarów jakościowych, 

hh) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, 

ii) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia 

dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją.  

jj) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie 
problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to 



możliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji 
Inwestycji; 

kk) dokonywanie w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne przepisy lub 

postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez Zamawiającego, a dotyczących 

realizowanego zadania inwestycyjnego, rozliczeń częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, 

monitoringu, itp. 

ll) dostarczanie wszelkich informacji oraz udział w opracowaniu wymaganych dokumentów 

związanych z postępem prac, niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego 

środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, 

mm) udział w czynnościach  weryfikacji  zgłoszonych usterek i wad stwierdzonych w okresie  gwarancji i 

rękojmi.  Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania. 

 
IV. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy; 
 

1.1.  Posiadają odpowiedną wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym  do  realizacji 
zamówienia w tym: 

a) Dysponują co najmniej następującymi osobami które będą prowadzić nadzór nad robotami: 
 

 Inspektor nadzoru robót sanitarnych – wskazana osoba powinna posiadać 
następujące kwalifikacje oraz doświadczenie:  
uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,  co najmniej 3-letnie 
doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami w zakresie branży sanitarnej. Doświadczenie to winno obejmować nadzór 
lub kierowanie budową jako inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednej 
budowie związanej z budową/przebudową/rozbudową  sieci kanalizacji sanitarnej o 
długości minimum 5 km. 

 
 Inspektor nadzoru robót elektrycznych – wskazana osoba powinna posiadać 

następujące kwalifikacje: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 
 

 Inspektor nadzoru robót drogowych – wskazana osoba powinna posiadać 
następujące kwalifikacje: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), 

 
Na potwierdzenie  powyższego warunku należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
wraz  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr  3 ). 
Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że 
zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu 
zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. 
Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego więcej niż 
jednej branży, pod warunkiem posiadania takich uprawnień. 
 
 



b) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert co najmniej jedną 
usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad budową, 
przebudową, rozbudową  sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 5 km oraz wartości 
robót  nie mniejszej niż    1 000 000,00 zł brutto. 

 
Na potwierdzenie  powyższego warunku należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy –   w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane ( załącznik nr 4) 

 
2) Warunki płatności: Faktura płatna w terminie 30 dni od daty jej złożenia.  
3) Wymagany okres rękojmi będzie równy okresowi rękojmi wykonanych robót budowlanych nie 

krótszy niż 60 m-cy od daty zakończenia świadczenia usługi nadzoru. 
 
 

V . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki  od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia rzeczowego i 

finansowego inwestycji – tj. do dnia 30.08.2022 r. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonywania czynności w ramach nadzoru, na warunkach określonych w niniejszym 

zapytaniu, do czasu faktycznego zakończenia realizacji inwestycji. 

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCMI ORAZ 

PRZEZKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMETÓW . 

1. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje e-mailem 

jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.    

3.  Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie niniejszego postepowania:  

- Dariusz Błach tel. (41) 376 54 03 wew.16            

4.  Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00  w siedzibie 

zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i 

prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są 

jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np. :  jak można zadać pytanie do prowadzonego 

postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

VIII. OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w formie 

skanu. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę 

ściśle według postanowień zapytania ofertowego. 



Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać: 

 

1.  Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1  

2.  Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 

3 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem ich 

doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat, załącznik nr 3 

4. 
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi 

należyte wykonanie tych robót - załącznik nr 4 

 

 
IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy złożyć: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego pocztą lub kurierem  na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów; 

b) elektronicznie w formie skanów na adres e-mail: inwest@pacanow.pl 

nie później niż : do dnia 25.03.2021r. 

 

w tytule wiadomości wpisując:  

Oferta dot. 
„Pełnienie funkcji inspektora  nadzoru  inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.  „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I” 
 

X. KRYTERIUM OCENY  OFERT 

1. Jedynym kryterium   wyboru najkorzystniejszej oferty będzie „cena”.  Kryterium wyboru oferty: cena 
100%. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Pozostałym 
Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg. poniższego wzoru: 
 
Liczba punktów = Cn/Cb  x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 
 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie kosz  z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 
3. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. 
Cenę należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania 
przedmiotu zamówienia w tym również wynikające z obowiązujących przepisów. 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim , w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym 
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione.  
 



XI.  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 

kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod 

kątem wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po 

stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących  przypadkach: 

-   gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym przez Zamawiającego  

- gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia 

- nie została złożona żadna oferta 

- wystąpienia  okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

Zamawiający może,  bez dodatkowego wzywania Wykonawcy  do zawarcia umowy, wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania przed terminem lub nieprzystąpienia 

do podpisania umowy, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji względem 

Zamawiającego z tego  tytułu. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. 

 
 
XII.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

a) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe osób wskazanych do realizacji 
zamówienia - kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami  
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby 
powstaje taki obowiązek, 

b) umocowanie do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 

następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze 

zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę 

regulującą  współpracę tych wykonawców). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego,  ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego. 

 

XIV. KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZACA  RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 
119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 

Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

mailto:ug@pacanow.pl


inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o opracowanie 

dokumentacji projektowej . 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9. Państwa dane nie będą  przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 

Załącznik nr 1a: Oświadczenie o podwykonawcach  

Załącznik nr 2: Wzór umowy 

Załącznik nr 3: Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 4:  Wykaz usług 

 

 

 

Z poważaniem  
Burmistrz Miasta i Gminy  

Wiesław Skop 
 


