
gliniec dnia 23.03.2010r.
IK-KP-03/2010
         ( nr  post powania)

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA W GLINIEC

z siedzib  w W GLI CU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551

E-MAIL  wegliniec @wegliniec.pl
(tel, fax, e-mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówie  publicznych

ZAPRASZA

Do z enia oferty na zadanie pn.:
PE NIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI

„Przebudowa kanalizacji ogólnosp awnej w ulicy J. Kochanowskiego w W gli cu”
Wspó finansowanej przez UE w ramach PROW na lata 2007-2013

1. Opis sposobu przygotowania oferty;
Ofert  nale y sporz dzi  na formularzu za czonym do niniejszego zaproszenia.
Ofert  nale y z  w siedzibie zamawiaj cego na pi mie. Istnieje mo liwo

przekazania oferty faksem na nr 075-7712551 lub poczt  elektroniczn  na adres
wegliniec@wegliniec.pl

Ceny podane w ofercie maj  by  wyra one liczbowo i s ownie,
Oferta ma by  napisana w j zyku polskim, czyteln  i trwa  technik
Oferta ma obejmowa  ca  zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  pe nienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji:
„Przebudowa kanalizacji ogólnosp awnej w ulicy J. Kochanowskiego w W gli cu”

okre lon  dokumentacj  projektow  oraz przedmiarem robót stanowi cym za cznik nr 1 do
przedmiotowego post powania, oraz projektem umowy z Wykonawc

Do obowi zków inspektora nadzoru nale y:

1. pe nienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Ustaw  Prawo budowlane z dnia 07 lipca
1994r. (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.)

2. reprezentowanie zamawiaj cego wobec wykonawcy robót oraz innych jednostek
bior cych udzia  w procesie inwestycyjnym,

3. wspó praca z nadzorem autorskim,
4. wydawanie wszystkich polece  na pi mie, w tym polecenie rozpocz cia robót,
5. wspó uczestniczenie przy przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy dla kolejnych

odcinków dróg,
6. rozwi zywanie bie cych problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

mailto:wegliniec@wegliniec.pl


7. monitorowanie post pu prac poprzez porównywanie post pu faktycznego z
zaaprobowanym wewn trznym harmonogramem robót, zg oszeniem Zamawiaj cemu w w
nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2010r. realnej mo liwo ci nie dotrzymania przez
Wykonawce terminu realizacji robót wraz w podaniem przyczyny wynik ego
niedotrzymania terminu oraz realnego terminu zako czenia robót.

8. kontrola zabezpieczenia przeciwpo arowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego
porz dku na budowie,

9. opracowanie wniosków na roboty zamienne oraz przedstawienie ich do akceptacji
Przedstawicielowi zamawiaj cego,

10. sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materia ów w zakresie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego,

11. przekazywanie zamawiaj cemu uzasadnie  konieczno ci wykonania zamówie
dodatkowych wraz z niezb dn  dokumentacj ,

12. czuwanie nad jako ci  wykonywanych robót,
13. wydawanie polece   usuwania efektów robót wykonanych niew ciwie lub poni ej

standardu,
14. kontrola jako ci robót w zakresie zgodno ci z dokumentacj  projektow , normami i

specyfikacjami technicznymi,
15. dokonywanie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
16. sporz dzanie wspólnie z Wykonawc  robót budowlanych informacji o zmianach w

realizacji robót w terminach podanych przez Przedstawiciela Zamawiaj cego,
17. organizowanie, na zlecenie Zamawiaj cego, spotka  dotycz cych post pu robót z

udzia em przedstawiciela zamawiaj cego i wykonawcy robót oraz sporz dzenie protoko u
dla zainteresowanych stron,

18.  prowadzenie korespondencji i dokumentacji wg uzgodnie  z Przedstawicielem
Zamawiaj cego,

19. przygotowanie dokumentów wymaganych do zg oszenia zako czenia budowy do organu
nadzoru budowlanego,

20. organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów cz ciowych, ko cowych i ostatecznego tj.
podjecie wszelkich niezb dnych czynno ci dla prawid owego przeprowadzenia odbiorów,

cznie z powo aniem komisji odbiorowych w porozumieniu z zamawiaj cym,
21. rozliczenie  wykonawcy  robót  pod  wzgl dem  rzeczowym  i  finansowym  (w  tym

zatwierdzanie faktur w terminie 3 dni), od daty wystawienia,
22. sprawdzanie kalkulacji, obmiarów robót,  przedk adanych przez wykonawc  zadania

inwestycyjnego,
23. sporz dzanie wniosków o naliczenie kar umownych wraz z dokumentami

uzasadniaj cymi,
24. dostarczanie zamawiaj cemu dokumentów i informacji w terminach przez niego

ustalonych w przypadku sporów s dowych i innych wynikaj cych z realizacji inwestycji,
25. przygotowanie materia ów i udzia  w spotkaniach organizowanych przez zamawiaj cego z

przedstawicielami mediów;
26. udzia  w szacunku i wycenie szkód powsta ych przy realizacji zadania inwestycyjnego,
27. dostarczanie Zamawiaj cemu niezb dnych danych do obowi zuj cej sprawozdawczo ci

inwestycyjnej,
28. pomoc w, i obecno  podczas ko cowego rozliczenia zada  inwestycyjnego zgodnie z

wymogami instytucji wspó finansuj cej.

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia:
od 05.04.2010r. do 25.06.2010r.

4. Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  kryterium: 100% cena.
5. Oferta ma zawiera :
      5.1. Formularz oferty stanowi cy za cznik nr 2 do zaproszenia ofertowego.



5.2. Kopi  uprawnie  budowlanych w zakresie niezb dnym do pe nienia funkcji
inspektora nadzoru przedmiotowego zadania.

5.3. Aktualny wpis do  Okr gowej Izby In ynierów Budownictwa

6. Opis sposobu obliczenia ceny w sk adanej ofercie:
6.1.  Cena powinna by  wyra ona jako procent od ceny rycza towej brutto

inwestycji wy onionej podczas przetargu.
6.2.  Cena podana w ofercie powinna by  cen   brutto.

7.Miejsce i termin z enia oferty:
7.1 Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego, w terminie  do dnia 30.03.2010r.

do godz. 14,00.
   7.2 oferta otrzymana przez zamawiaj cego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie b dzie
rozpatrywana
   7.3 Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on   przez siebie ofert
przed terminem up ywu jej sk adania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s :
Krzysztof Polewski  pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

Za czniki:
1.Dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robót
2. Formularz oferty



……………………………………….
(miejscowo , data)

………………………………………
    (piecz tka Wykonawcy, nazwa, adres)

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

 W GLINIEC
59-940 W GLIENIEC
 ul. SIKORSKIEGO 3

 (nazwa i adres zamawiaj cego)

OFERTA
Odpowiadaj c na zaproszenie do z enia oferty cenowej na zadanie pn.:

PE NIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI
„Przebudowa kanalizacji ogólnosp awnej w ulicy J. Kochanowskiego w W gli cu”

1. Oferuj  wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwot  stanowi :

 (…………………...)   s ownie (………………………………………………..)

2. Zobowi zuj  si  do wykonania zamówienia w terminie do okre lonym z zaproszeniu
do z enia oferty.

3. wiadczam , e zawarte w „Zaproszeniu do z enia oferty” warunki akceptuj  i
zobowi zuj  si ,  w przypadku  przyj cia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w
warunkach.

4. wiadczam, i  posiadam uprawnienia niezb dne do wykonania przedmiotu
zamówienia.

                     ………………………………..
  ( podpis upowa nionego

 przedstawiciela wykonawcy)


