
 

    Koźmin Wielkopolski, dnia 11.07.2018 r. 

Nr Gk.6238.2.30.2018  
 

Zapytanie ofertowe  

Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.  

z 2017 r., poz. 1579), zwracam się  z zapytaniem  ofertowym o cenę  na pełnienia funkcji  inspektora 

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie”. 

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowiska Działanie 4.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1. 

Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, NIP: 621-169-34-40, 

REGON: 250854748, tel.: 627216088, fax.: 627216756, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl, strona 

internetowa: www.kozminwlkp.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

w następujących branżach: 

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

c) drogowej, 

nad realizacją projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 

494 w Staniewie”. 

 

2. Zakres prac podlegających nadzorowi obejmować będzie m.in.  

 utwardzenie betonową kostką brukową z podbudową powierzchni  placu na terenie 

działki 1355/78,  

 utwardzenie betonowa kostką brukową z podbudową drogi dojazdowej na terenie 

działki 1355/72 oraz utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej,  

 wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką, 

  wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy (kanalizacja, instalacja elektryczna, 

instalacja    wodociągowa – dostarczenie wody do pomieszczenia socjalno – biurowego) 

oraz hydrant dla celów ppoż., 

oraz posadowienie i montaż: 

 kontenera socjalno – biurowego z niezbędnymi instalacjami (elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, zbiornik bezodpływowy – szambo),  
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 kontenerów i pojemników na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

 wagi samochodowej. 

 

Dokumentacja projektowa określająca szczegółowy zakres robót będących przedmiotem nadzoru 

inwestorskiego umieszczona jest na stronie internetowej przy ogłoszeniu o wszczęciu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Koźminie Wielkopolskim pod adresem: 

http://www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=6094 

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt  

umowy- załącznik nr 2. 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany okres realizacji zamówienia : III kwartał 2018 r. -  II kwartał 2019 r. Termin pełnienia 

nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończy się z dniem 

zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Planowany termin 

zakończenia inwestycji do dnia 31.05.2019 r. 

 

IV. KOD CPV 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielnie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują: 

a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie dokumentów: 

a) potwierdzających, że osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego posiadają wymagane 

uprawnienia do kierowania robotami ww. specjalnościach, 

b) potwierdzających, że osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego przynależą do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną 

usługą, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy  

o podobnym zakresie.  
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Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie dowodów określających czy usługi 

zostały wykonane należycie. Dowodami mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji 

zawartych w dokumentach, referencji złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

3. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru kilku branż przez jedną osobę pod 

warunkiem posiadania przez tą osobę uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Wskazanym jest, aby funkcję koordynatora pełnił inspektor o specjalności drogowej. 

5. Inspektorzy nadzoru winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnieni budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. OCENA OFERT 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena ofertowa (waga kryterium 

– 100%) 

VII. WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynikające 

ze złożonej oferty, płatne  w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

Podstawę do rozliczenia będzie stanowił protokół końcowy odbioru robót podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2. Do oferty winny być załączone dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia, dokumenty potwierdzające przynależność osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumenty, 

referencje potwierdzające wykonanie usług, których przedmiotem było pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją budowy o podobnym zakresie.  

3. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisać nazwą i adresem 

wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego z dopiskiem „oferta na pełnienia funkcji  

inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach 

projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z niezbędną 



infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78, 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494  

w Staniewie”. 

5. Dokumenty musza być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną. 

6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,  

ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, pokój nr 4 lub przesłać na adres: Urząd Miasta  

i Gminy. 

Terminie składania ofert : do dnia 20 lipca 2018 r., do godz. 11:00. Oferty złożone po terminie będą 

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Wykonawca może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może 

żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w szczególności  

w sytuacji, gdy cena najtańszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia ofert zawierających rażąco niska cenę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy, stanowiącej załącznik do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, 

odwołania postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny. 

5. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin 

             Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, sekretariat@kozminwlkp.pl, 

             627216088, 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Koźmin Wielkopolski jest: Pani Irena 

             Maroszek, tel. 627216181, sekretarz@kozminwlkp.pl, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

             związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  nr Gk.6238.2.30.2018 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

             zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

 − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 



 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

 RODO. 

   

XI. OSOBA DO KONTAKTU: 

      Wszelkich informacji dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Burmistrza 

Jarosław Ratajczak, Tel. 62 7219341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Formularz oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dot. RODO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


