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Siemkowice, dnia 22.11.2016 r. 
 
Oznaczenie sprawy:IRŚ.272.9.2016 
  
 

 Zaproszenie do składania ofert  
 

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Radoszewicach” 
 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV 
Gospodarka niskoemisyjne, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków. 
 
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Siemkowice 
REGON: 730934720 
NIP:  5080015198 
Adres: 98-354 Siemkowice, Plac XXX lecia PRL 1 
Strona internetowa: www.gminasiemkowice.pl 
e-mail:  zamowienia@gminasiemkowice.pl  
tel/fax 043 841 7269 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 - 15.00,  

  
1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 z późniejszymi zmianami).  

 
2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach”.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 
zaproszenia. 

 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę 
na całe zamówienie. 
 
Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
 

3. Osoby upoważnione do kontaktu: 
Tadeusz Ślusarek – p.o. kierownika referatu Inwestycji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska; tel. 043 841 72 69 
Jolanta Sobera – główny specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy; tel 043 841 
72 69. 
 

4. Termin wykonania zamówienia:  
Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu 
dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych - termin uzależniony jest od postępu 
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robót. Planowany termin zakończenia to 31.05.2016 r. Faktyczny nadzór inwestorski 
pełniony będzie do czasu ostatecznego zakończenia i odbioru robót stanowiących przedmiot 
nadzoru.  

 
5. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

 
6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 
do niniejszego zaproszenia. 

2) W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. 
3) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) 

uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
4) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego 
upoważniające do wykonania tej czynności. 

5) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy 
musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 

6) Do oferty należy dołączyć: 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą, 

 kopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień budowlanych w 
specjalności konstrukcyjno budowlanej i sanitarnej uprawniających do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz czynności określonych w 
przepisach ustawy Prawo budowlane. 

 potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa; 

 kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – 
Referencje; min. jednej usługi samodzielnego nadzoru budowlanego  

 odpis/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie; 

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym 
postępowaniem; 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;  
7) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
8) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu. 

 
a) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej w 
następujących specjalnościach: 

– w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez  ograniczeń w zakresie określonym 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z zm.) 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278) lub 
odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. 
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poz. 1946 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 65),  
- sanitarnej bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w 
zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2016 r. poz. 290 z zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 
1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie 
wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1946 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 65),  

 
 b) posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jedną usługę  (zamówień – umów) polegających na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego 
termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej w branżach konstrukcyjno – 
budowlanej i sanitarnej o wartości usługi nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

 
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w 
zapisie liczbowym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zaproszenia. 

2) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku 
z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez 
Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres 
pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą 
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, 
w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze. 

3) Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie 
oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na 
podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.  

4) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

5) Cena opisana w pkt 8 ppkt 1) lub pkt 8 ppkt 2) jest ceną ostateczną, jaką zapłaci 
Zamawiający. 

6) Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie 
mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach 
złoty). 

 
 
9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Siemkowice, Plac XXX 
lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice, sekretariat pokój nr 01 w terminie do dnia 30.11.2016 r. 
do godz. 10:00. 
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2) Oferty zostaną otwarte w dniu: 30.11.2016 r. o godz. 10:15 w pokoju 06, w siedzibie 
Zamawiającego. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
 

10. Kryteria oceny ofert. 
1) Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%). 
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania 

Zamawiającego. 
 
11. Zawarcie umowy: 

1) Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku Nr 3 z Wykonawcą, 
który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed zawarciem Umowy zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu kserokopię dowodu osobistego (dotyczy Wykonawcy 
będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). 
 

12. Wynik postępowania: 
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne 
ogłoszenie na stronie internetowej www.gminasiemkowice.pl, w zakładce oznaczonej „bip 
przetargi”. 

 
13. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy, 
 
 
 
 
 
     
 ……………………………………………………………………….. 
    (Zatwierdzam) 
 
          
 
 

  
 

http://www.gminasiemkowice.pl/

