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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu 

służącego za siedzibę gminy” 

 

 

Podstawa prawna: 

 postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro; 

 art. 43a USTAWY z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /Dz.U.2018.627 t.j. z dnia 

2018.03.28/ zwana dalej ustawą, 

 rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru 

wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2018.396 z dnia 

2018.02.20) - zwane dalej rozporządzeniem, 

 

 

Drawno, dnia 18.02.2019r. 

http://www.drawno.pl/


 

I. Opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy robotach budowlanych pn. poprawa zabytkowego budynku byłego sądu 

służącego za siedzibę gminy. 

Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków UE w ramach 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy nr 

00002-65160-UM1600001/18. 

Operacja/zadanie inwestycyjne objęte Nadzorem obejmuje: 

• czyszczenie i renowacja zabytkowej elewacji budynku; 

• remont pomieszczeń i korytarza na parterze i I piętrze; 

• przebudowa toalet; 

• przeszklenia antywłamaniowe na parterze budynku; 

• renowacja drzwi 2 szt.; 

• docieplenie stropu strychowego, ściany piwnicy od strony sąsiadującego 

budynku oraz ścian szczytowych od wewnątrz budynku; 

• zmiana lokalizacji serwerowni; 

• wymiana pieca gazowego; 

• wymiana instalacji elektrycznej; 

• wymiana instalacji c.o., wod. kan.; 

• schowanie kabli internetowych w bruzdy w ścianach oraz częściowe 

uzupełnienie w instalację internetową piętra budynku.  

  

Szczegółowy zakres planowanych prac budowlanych, nad którymi będzie pełniony 

nadzór inwestorski opisuje dokumentacja projektowa do ww. zadania, stanowiąca 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy.  

W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową.  

 

Skład personalny Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - w skład zespołu 

wchodzi: 

1) inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej –posiadający 

uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach, zgodnie z 



art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 

r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.); 

 

Zamawiający dopuszcza: 

1) W przypadku posiadania stosownych uprawnień jedna osoba może sprawować 

nadzór. 

2)  Dopuszcza się również sprawowanie nadzoru przez dwie osoby- innych 

wysokokwalifikowanych specjalistów, jeżeli Wykonawca uzna konieczność ich 

obecności w Zespole. 

 

Inspektor Nadzoru -  Podczas nieobecności zapewni czasowe/trwałe (w zależności od 

sytuacji) zastępstwo specjalistów na cały czas swojej nieobecności, by uniknąć zwłoki 

w realizacji robót budowlano-montażowych. Takie czasowe/trwałe zastępstwo będzie 

przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do 

aprobaty Zamawiającego. 

Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w 

sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego 

postępowania. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości: 

 udzielania zamówień uzupełniających.  

 

II. Termin realizacji zadania: 

Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy do 09 sierpnia 2019 r. 

Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

• terminu zakończenia operacji w umowie o przyznaniu pomocy, 

• terminu zakończenia robót budowlanych realizowanych w ramach operacji.  

 

Zamawiający zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług na 

jego rzecz do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji oraz w okresie gwarancji/rękojmi udzielonej 

przez Wykonawcę robót budowlanych. 

 

 



III. Warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego warunku: 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /potencjał kadrowy; 

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, 

którzy dysponują lub będą dysponować jedną osobą (2 w sytuacji, gdy osoba do 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru nie spełnia wymaganych warunków) posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 z poźn. zm.) 

lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i do kierowania 

pracami konserwatorskimi przy zabytkach.  

 

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza 

także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) z 

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 65). 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania; 

2. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania. 

 

IV. Kryterium oceny ofert: 

Cena ofertowa - 100% 

 

V. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów 

za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

 

 



Kryterium Cena ofertowa brutto - znaczenie 100pkt.  

            CN 
KC =              x 100 
            COB 
 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej  

 

VI. Zmiana zapytania ofertowego.  

VI.1. 

1. Beneficjent może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli: 

1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z 

art. 43 a ust. 3 ustawy przed upływem tego terminu; 

2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest 

konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności 

na zmianie: 

a) opisu zadania, 

b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu 

dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu, 

c) kryterium oceny ofert. 

 

 

VI.2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego 

publikowana jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego.  

 

VII. Wymagania dotyczące wadium:  

1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

 

 



VIII. Sposób obliczenia ceny oferty.  

1. Wykonawca określi - mając na względzie treść niniejszego zapytania - cenę oferty 

brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu 

zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do 

dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu 

cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. 

3. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

usług wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i 

należności, związane z wykonywaniem usług, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz 

przepisów dotyczących wykonywania usługi objętej zamówieniem. 

 

IX. Sposób sporządzenia oferty.  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania. 

4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez wykonawcę. 

6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub 

wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 



10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 

11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. 

12. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

,,OFERTA Nadzór Inwestorski – remont budynku urzędu". 

13. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

• Formularz ofertowy 

• Dokument, o którym mowa w Rozdz. III zapytania - wykaz osób 

15. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

X. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 

04.03.2019 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 

Drawno (Sekretariat, I piętro).  

2. Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu. 

3. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

lub kurierską. 

4. Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Drawnie, ul. Kościelna 3.  

5. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

6. Odczytanie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miejskim w 

Drawnie, sala posiedzeń, I piętro. 

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

8. Odczytanie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji odczytania ofert. 

9. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcom. 

 



XI. Badanie i ocena ofert:  

IX.1. W toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Beneficjent i wykonawca nie mogą prowadzić 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

IX.2. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i 

innych omyłek: 

Zamawiający poprawia w ofercie: 

1)  oczywiste omyłki pisarskie, 

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty: 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) została złożona przez podmiot: 

a. niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym 

lub 

b. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w 

art. 43a ust. 4 ustawy, lub 

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 

osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta 

nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

3. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 

beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, 

lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 



3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

4. Wskazanie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, 

lub osób wykonujących w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy: 

1) Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna 

2) Agnieszka Zarecka - Skarbnik Gminy 

3) Grzegorz Wiśniowski – Kierownik referatu Planowania Inwestycji i Ochrony 

Środowiska 

 

XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych: 

Beneficjent nie dopuszcza możliwość i składania: 

ofert częściowych, ofert wariantowych. 

 

XIV.  Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji: 

Zawiera projekt umowy stanowiący integralną cześć niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XV.  Zastrzeżenie możliwości zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert: 

Beneficjent zastrzega możliwość zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 

XVI Wybór Wykonawcy: 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu 

zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu 

w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 



beneficjent udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w 

art. 43a ust. 3 ustawy oraz w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń UM Drawno, informację o: 

1) wyborze wykonawcy oraz wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych 

danych z ofert, które stanowią odpowiedź na: 

a) warunki udziału w tym postępowaniu, 

b) kryteria oceny ofert, albo 

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz, które wpłynęły w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz 

podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na: 

a) warunki udziału w tym postępowaniu, 

b) kryteria oceny ofert, albo 

3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 

4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.  

 

XVII. Zawarcie umowy: 

1. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym zapytaniu nastąpi 

podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. 

2. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na odległość tj. umowy 

zawieranej bez jednoczesnej obecności obu stron z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej. 

W takiej sytuacji Zamawiający nadaje rzeczowej umowie numer, wskazuje zakres 

ewentualnych uzupełnień i przekazuję ją Wykonawcy drogą elektroniczną.  

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w/w umowę, uzupełnić w zakresie 

określonym przez Zamawiającego, wydrukować, podpisać i odesłać na adres 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 



W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - wykaz osób 

3. Załącznik nr 3 - projekt budowlany 

4. Załącznik nr 4 - wzór umowy  

5. Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO w związku z 

postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 


