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Zamawiający: 
Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 
e-mail: gmina@gminagrodek.pl 
NIP: 734-348-28-12 
 

 
 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości poniżej 30 000 euro  
 

Przedmiot zamówienia:  

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: 

Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna 
 

 
(nr zamówienia: IZP.272.1.42.2020) 

 
 
 

 
Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
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Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego 
Zamawiający:  
Gmina Gródek nad Dunajcem,  
Gródek nad Dunajcem 54,  
33-318 Gródek nad Dunajcem 
woj. małopolskie  
tel. 18 440 10 35, fax. 18 440 10 35 wew. 20 
Godziny urzędowania:  poniedziałek:     0800 – 1600.  

od wtorku do  piątku:   715 - 1515 

Strona internetowa Zamawiającego: www.gminagrodek.pl 

 

Rozdział II. Nazwa zamówienia 
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna. 

 
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie 
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 nie 
stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Remont 
boiska sportowego w miejscowości Sienna”.  

2.  Usługa nadzoru inwestorskiego będzie realizowana w granicach umocowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane oraz na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym.   

3.  Do obowiązków Wykonawcy (Inspektora Nadzoru) należeć będzie reprezentowanie Zamawiającego 
(Inwestora) na budowie przez sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją przetargową, 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy zawartej z 
wykonawcą robót. 

4.  Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany będzie w szczególności do:  
4.1. przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót 

objętych nadzorem; 
4.2. udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót; 
4.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
4.4. sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowaniu i udziale 
w czynnościach odbioru gotowych elementów lub zrealizowanych etapów budowy 
potwierdzonych stosownym protokołem 

4.5. wydawania kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych pisemnie wpisem do dziennika robót, 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, jak też dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót 

4.6. potwierdzania ilości i jakości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;  
4.7. sporządzania lub kontrolowania prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę dla rozliczeń 

budowy, w tym obmiarów powykonawczych, kosztorysów itp.; 
4.8. udziału w naradach na budowie, 
4.9. udziału w czynnościach odbiorów technicznych określonych w umowie między Inwestorem a 

wykonawcą; 
4.10. udziału w przeglądach technicznych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę 

robót  - do 84 m-cy ( w ramach wypłaconego wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy); 
5.  Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim został opisany w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.  

 

6.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 

Rozdział V. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
1.  Zamówienie będzie realizowane w okresie 7 m-cy od daty podpisania umowy.  w okresie od daty 

podpisania umowy do 7 m-cy od daty podpisania umowy (okres realizacji robót budowalnych – do 6 m-cy i rozliczenia 

inwestycji – 1m-c). 
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2.  Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu, w szczególności w przypadku zrealizowania  robót 
objętych nadzorem w terminie wcześniejszym od zakładanego w warunkach umowy o roboty budowlane.  

3.  Zamawiający przewiduje, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydłużenie okresu realizacji 
zamówienia na warunkach określonych w umowie. 

 

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1.  O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1.1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia1 tj. posiadającymi wymagane przez prawo 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 2. 
2.  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1. W tym celu Wykonawca zobowiązany przedstawić w złożonej 
ofercie: Informacje na temat osób wyznaczonych do realizacji zamówienie (inspektora/inspektorów 
nadzoru) z podaniem zakresu posiadanych przez nich uprawnień budowlanych (specjalności) – 
przedmiotowe informacje należy przedstawić w tabeli w pkt 5 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego); dodatkowo do oferty należy załączyć kopie decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych i zaświadczeń o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 

3.  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) w oparciu 
o informacje zawarte w w/w oświadczaniach. 

4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  
muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w 
dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 

Rozdział VII. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania) wraz z załącznikami.  
3. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz 
przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
6. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (zł/gr.). 
7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.  

 
 

Rozdział VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@gminagrodek.pl (skan 

oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty opatrzone kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym), w 
terminie do dnia 31 marca 2020r. do godziny 09.00. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z otwarcia ofert 
podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 

Rozdział IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. W niniejszym Zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto całego 
przedmiotu zamówienia - 100 % 

2. Oferty oceniane będą wg wzoru: 
P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100%  przy czym 1 % =1 pkt. 

 
1 Osoby  fizyczne  oraz  osoby fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  mogą  legitymować  się  również własnymi uprawnienia budowlanymi 
2 - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym 
uprawnieniom.  

mailto:przetargi@gminagrodek.pl


Nr zamówienia: IZP.271.1.42.2020 | Nadzór inwestorski – Remont boiska sportowego w miejscowości Sienna| 

 

 

  

Strona 4 

 

gdzie:  Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia  spośród wszystkich ocenianych 
ofert. 
C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej. 
P1 - ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej. 

3. Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów. 
4. Ocena ofert: 

4.1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, a także dodatkowych dokumentów  na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz parametrów oferowanych urządzeń 

4.2.  Odrzuceniu podlegać będą oferty:  
a. których  treść  nie  odpowiada  treści  zapytania  ofertowego, lub   
b. zostały złożone  przez  oferenta  niespełniającego  warunków,  określonych w rozdziale 

V ust. 1 zapytania ofertowego 
 

Rozdział X. Pozostałe informacje 
1.  O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego 

Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail.  
2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od podpisania 

umowy na każdym etapie bez podania przyczyny, a w szczególności gdy cena najkorzystniejszej oferty 
przekracza ilość środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.  

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4.  Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.  

 
Rozdział XI.  Załączniki 

1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2.  Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

3.  Załącznik nr 3 – Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim 

 
Gródek nad Dunajcem, 26 marca 2020 roku 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
……………………………………………………… 


