
…………………………………                   IIiFS 7013.32.2.2016 
             PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1020) oraz Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta i 
Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014r. – „Regulamin udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO”, Burmistrz 
Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Budowa 
nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka  
w Białobrzegach”  
 

1. Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI 
2. Przedmiot zamówienia:  

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego poprzez zapewnienie osób 
 z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami w specjalności: 
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci   instalacji i urządzeń 
elektrycznych elektroenergetycznych,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń gazowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi w ramach zadania 
„Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka  
w Białobrzegach”.  
Roboty podlegające nadzorowi polegają na: rozbudowie i przebudowie budynku 
Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach. Zakres robót 
obejmuje wszystkie elementy wykazane w dokumentacji projektowej: budynek  
o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia. Zestawienie powierzchni 
rozbudowywanej: parter 89,3 m2, piętro 88,1 m2, schody zewnętrzne 9,7 m2. 
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: ława fundamentowa monolityczna zbrojona 
 i wylewana z betonu, fundamenty z bloczków betonowych, słupy konstrukcyjne  
w wykonaniu żelbetowym, stropy z płyty żelbetowej monolitycznej krzyżowo-
zbrojone, wieńce monolityczne żelbetowe,  ściany zewnętrzne i konstrukcyjne 
murowane z bloczków, izolacja termiczna ścian i podłogi styropianem 15cm, dach w 
wykonaniu dwuspadowym o konstrukcji z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. 
Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne i podłączony do instalacji w istniejącej 
części budynku. W załącznikach do specyfikacji opisano sposób wykończenia 
 i wyposażenia budynku. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Uwaga: jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 
patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, 
pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe – co oznacza, 



że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia  
o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót podlegających nadzorowi znajduje się na stronie 
www Zamawiającego – wykonawcy winni się z nim zapoznać przed złożeniem oferty. 

Zakres sprawowanego nadzoru: 
a. Reprezentowania – co najmniej 2 razy w tygodniu Zleceniodawcy na budowie 

przez sprawowanie kontroli prawidłowości  robót budowlanych pod względem 
technicznym oraz przepisami, normami i zasadami  wiedzy technicznej. 

b. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i 
materiałów budowlanych wadliwych i  nie dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. 

c. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.  

d. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. 
e. Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót. 
f. Informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji 
inwestycji. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od podpisania umowy  
i przekazanie terenu budowy: 1). 10 grudnia 2016r. – stan surowy zamknięty, 2). 30 
maj 2017r. – zakończona całość budowy. Jest to termin planowany – Zamawiający 
zastrzega możliwość jednostronnego przedłużenia terminu ze względu na 
przedłużające się roboty budowlane. 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.  
5. Wynagrodzenie zostanie określone na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie 

z Kodeksem cywilnym. 
6. Inne istotne warunki zamówienia:  
1) Wykonawca dysponował osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia – odpowiednio w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej 
w zakresie sieci   instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych,  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych które są członkami 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

7. Warunki płatności: płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury. 
8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  
9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (Załącznik nr 1) 
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być 
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie 
Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis >Zapytanie ofertowe na 
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 



zadania „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia 
Puchatka w Białobrzegach”<. 
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego – w sekretariacie (pok. 23) Urzędu 
Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, 
pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e.gp@bialobrzegi.pl. 

10. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Ofertę należy złożyć do dnia 20 września 2016r. do godz. 10:00 na warunkach 
wskazanych w pkt. 9. 

11. Propozycja umowy, która będzie wiązała strony, stanowi Załącznik nr 2. 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podawania 

przyczyn. 
13. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne 

będą przez Zamawiającego odrzucane. 
 
Białobrzegi, 13 września 2016 r. 
 Adam Bolek 
                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 
       …………………………………… 
                   (podpis Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Zapytanie ofertowe  IIiFS 
7013.32.3.2016 
Załącznik nr 1 

 
………………………………………… 
              (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP: …………………………………… 

REGON: ……………………………… 

tel.: …………………………………… 

fax.: …………………………………… 

adres e-mail: …………………………… 

 
 

OFERTA 
 
       Gmina Białobrzegi 
       ul. Plac Zygmunta Starego 9 
       26-800 Białobrzegi 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13 września 2016 roku prowadzone  
w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1020) oraz Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta  
i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014r. – „Regulamin udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO” 
na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach 
zadania „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka  
w Białobrzegach”  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe): 
netto …………………………zł (słownie: …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..); 
brutto …………………………zł (słownie: …………………………………………… 
………………………………………………………………………...………………); 
w tym kwota podatku VAT = ……… % tj. ………………………zł, (słownie: ……… 
………………………………………………………………………...………………); 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowym zakresem rzeczowym robót 
podlegających nadzorowi znajdującym się na stronie www Zamawiającego przy 
przetargu na wykonawcę robót budowlanych. 

3. Przyjmujemy do wiadomości warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. 



4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 14 dni 
licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

5. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ………………………………… 

6. W załączeniu składam wymagane oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach 
zawodowych i uprawnieniach osób wykonujących czynności nadzoru – odpowiednio 
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci   instalacji  
i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń gazowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 
 
 
 
 

……………………………… 
                 podpis osoby upoważnionej 

 


