
GMIINA MocHoWo
Mochowo 20

09 - 214 Mochowo
(3)

Znak sprawy: RGK.271. 34.20Ą6

Mochowo, dnta 21.a9.2a16 t.

Zapytanie ofertowe
posĘlowanie prowadzone w oparciu o Regulaminudzielenia zamówieńpubliczrych o wartości

nieprzekrac zającej wyrażanej w ńotych rórłrnowartości kwoty 30.000 euro

I. ZamawĘący: Cmina Mochowo
Adres do koresponden§i: Mochowo 2a, W - 214 Mochowo
tel. (2a) 27633 3} fałs Q.4)2763173

zaprasza do ńożeńa oferly cenowej na pełnienie funkcii inspektora nadzoru
inwestorskiego w specialności drogowei

II. Opis pnedmiotu zamówienia
1. Przedrniotem zamówienia obejmuje pehrienie funkcii inspektora nadzora inwestorskiego ł\. pełnym

zirkresie wynikającym z, ałt.25 i 26 ustawy z dnia7 kpca1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2al6r., poz.
290 zpóźn zn.)przy inwesty§ach drogowych:
* Pzebudowa drugi gminnei tlarrsportu rolnego nr 37021,31^/ w n Malanowo Stare, gnr- Mochowo
* Pnebudowa drogi gminn ei nr 370227W rclacii Cieślin - Obręb, gm. Mochowo
* Pzebudowa drogi gminnei nr370233Ww m. Ligowo, gm. Mochowo.
9zczegóŁowy zakres oraz sposólr w,ykonania robót objętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego
określająprojekty budowlano - wykonawcze i STWiOR.
Da zadań lnspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczegóLności:
1) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów,

zgodności robót z warunkami pozrł,olenia na budowę, przepisami techniczno * budowlanymi,
normani państwowynri, zasadałrii bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadamt
wsp ółczesne i w ie dzy technicz-ne j,

2} konLrola zgodności wykonywanych robót z dokurr. enta§ą proiektow ąorazumowł
3} kontrola ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,
4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim, wpisów,

stwierdzających wszystkie okoliczności, mające ztraczeńe dla oceny właściwego wykonywania
robót,

5) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeńsLwa i ptzestrzeganla przeplsów p,poż., bezpieczeństwa
i higieny pracy przez wszystkich uczestników plocesu inwestycyjnego/ w rozumieniu wymagań
stawianych przezpTawo budowlane i inne obowiązul'ące przepisy,

6) sprawdzanie dokurrrentów roz]lczeniowych prowadzonych robót budowlanych pod względem
merytorycznym i rachunkou/J.m/

n uzgadrrianie z Zamavńaląc7,rn wszelkich zffiiaui i odstępstw od pierwotnej dokumentacji
projektowej,

8) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych 7nęaliraqiprac inwestycyinycĘ
9) w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lutl zamiennych

rwiększaiących koszt prac inwestycy|nych/remontowycĘ Inspektor Nadzoru może zlecić ich
wykonanie Wykonawcy dopiero po uzyskaniu zgody Zanawiającego; w zwia1zka z tym Inspektor
Nadzoru przedkłada zamaufniącemu wy}iczony koszt ich wykonania wTaz z protokołem
konieczności celem zatłrierdzenią

10) potwierdzanie dokumentów płatnośc,i (faktur wTaz z zńącznikami) zgodnie z zaawansowalLiem
robót budowlanych i składanie do Zamawiającego w celu dokonania przez niego płatności,

11) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyinych w okresie gwarancji i rękojmi,
12) dojazd i pobyt na placu budowy dwa tazy w tygodrriu otaz w szczególrrie uzasadrrionych

przypadkach na kazde telefoniczne wezrłzanie Zamawiającego/ w okresie gwarancji i rękol'mi
minimum jeden raz w ciąlu sześc-iu miesięcy,

13) wykonywarrie wszelkich czynności wFnaganych przepisami właściwych usta]M dla inspektora
nadzoru.

W ramach realiz.a§i przedmiotu zamówienia wykonawca pełnić będzie obowiązki i funk§e Inspektora
Nadzoru InwesLorskiego zgodnle z ustalvą z dn:ra 7 hpca 1994 r. Prawo Budowlane o specjalności
drogowej. Ogólna charakterystyka inwestycji obl'ętych sprawowaniem nadzoru inwestorskiego
Zadanie 1: przebudowa drogi składające| się z dwóch odcjnków: od 0+0m do 0+228 oraz od a+234,60 do
0+990 o łącznej długości 983,4a mb i powierzchni jezdni 2951n:.2.
Zadanie 2: przelrudowa Lrzech odcinków drogi o nawierzchni bitumiczrrej o łącznej długości 2329 nb



J.

4.
J.

6.

i szerokości 4m, paboczy gruntowych o szer. 0,75 m po obydwu stronach drogi
Zad,anie 3: przebudowa drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej w dwóch etapach o łącznej
clługości 17a3,30 m i szerokości 4 m, odwodnieniu jezdni wraz z budową rowu krytego, Ąazdów do
gospodarstw i na pola.
Terurin realizacii: Obowiązki Wykonawcy nad.rcahzaĄą zadaata określonego powyżrej, wygasają
z chwiąlłpływu terminu obejmuiącego gwarancię i rękojmię na wykonane roboty budowlane.
Wzór umowy stanowi zńączntk nr 2 do niniel'szego zapytańa ofertowego.
Wykonawca związany jest ofertąprzez okres 30 dni.
Bieg termirnr z'wĄzańa ofertąrozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Do niniejszego postępowania nie ma,ią zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 stycrnia 2004 roku
Prawo za:łrrówień publicznych (Dz. U. z ż016 r., poz.2164), zwanądalej ,,ustawą' . Szacmkowa wartość
przedmiotu ninie|szego zamówienia nie przekracza krvoty określonej w art. 4 pkt, 8 ustawy.

III. Warunki adziała w postępowaniu
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - bez

ograniczeń, w specjalności drogowe1', wydane zgodnie z ptzepisami obowiązującymi w miejscu
zamieszkania lub siedziby.

IV. Dokumenty, iakie Wykonawca powinien zĄczyć do ofeĘ:
1. Zamawiający wymaga/ abykażda oferta zawierała minimum następujące dokurnenty:

1) wypeŁniony i podpisany ptzezWykona}/cę fclrmularz ofertowy wgzńączonego wzoru formularza
ofertowe go - Zńącznk Nr 1 do zapytanh ofeńowego,

2)

V. Infonrracie o sposobie porczumiewania się Zamawiaiącego z Wykonawcami onz pnekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wniosĘ zawiadomieńa otaz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu 1ub drogą elektroniczną.
Zantawiaiący podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane droga telefoniczną.

2. Wykonawcą który uzna za niezbędne uzyskarrie wyiaśnień dotyczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytalriem do Zanavńającego w sposób wskauny w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wyiaśnieniami Zamawiający ptzekanĄe Wykonawcom, którym ptzekazał
zaproszeńe do składania ofert, bez ujawniania fuódła zapytańa rei

i#
VI. Osoby po stronie Zamawiaiącego upfilwnione do pomzumiewania się zWykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcałri i udzielania wyiaśnień dotyczących

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. (A) 276 33 33 wew.211.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wlaśnienie istotnych warunkóvr udzielenia

zamówienia w godzinachptacy, Ę.: poniedziałeŁ środa - piątek od7:Oa do 15:0O we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu pnygotowania oferty cenowei
1, Ofertę należy ńożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie un,dLeszczając na niej nazrĄ/ę i adres

zamawiĄącegol l"Laz;wę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. Pełnienie funkc|i
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjaLności drogowej. Nie otwierać przed dniem 28.a9.2a16 r.,

godz.8:00.

3, Przesłać drggą ełekHełdeuĘ adres e rtail zp@
4. Ofertę należy sporządzić czytelrrie, w języku polskim, w oparciu o formularze starrowiące załączniki do

niniejszego zaproszenia.
5. Oferta nie moze zawierać z-mian ani uzupehrierl z wy|ątkiem tycĘ które wynikają z inshukc.ji wydanych

przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popeŁrionych przez l{ykonawcę.

W tym przypadku dokonane korekty muszą być paraftwane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Dokurrrenty, ktOrych żąda Zamainjącyl musząbyć przedsta,wione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z arygnałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy l ptzy czylrlw przypadkł Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oTaz w przypadku podrriotów trzecich kopie dokurnentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy 1ub tych podmiotów są poświadczarre za zgodność z oryginałem prz.ez Wykonawcę lub te
podrLioty (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

ż.



7. W przypadką gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tal'emnicę przedsiębiors§va w rozurnieniu
przepisów usta]^/y o zwalczań.u nieuczciwei konkurenqi co do których Wykonawca zasfrzega, ze nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, lr;rl;isząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacie
stanowiące tajemrricę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dńa 16 kwietnia 1993 r.
o zwńczańanieuczciwej konkurencji (Dz.IJ. z2003 r. Nr 153, poz.1503 ze znl-.}".

8. Żadne dokunenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed, podpisarriem umowy/ w tym
rówńeż przedstawione w fornrie oryginałów, nie podlegają zvwotowi przez Zartawiaiącego.

9. Wszelkie koszty nłiązane zprzygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca moze wprowadzić zmiany lub wycofać ńożaną ofertę pod warunkiem, że Zamavńaiący

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiąn lub wycofaniu przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferĘ ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferty po upły.wie terminu sldadania ofert.

11. Złożona oferta moze obejmować całość zamówienia lub wybrane zadańa.

VIII. Mieisce składania ofert
1. Ofertę cenową na7eży ńożyć w siedżlrie Zamawiające§o, Ę. IJrząd Gminy w Mochowie, w terminie do

dnia 28.09.2016 r., godz. 8:00.
2. Zamawiający moze podjąć decyzię w sprawie urrieważrienia postępowarria o udzielenie zamówienia bez

podarria przyczyny.
3" Za ternrin złożeńa oferty przyimuje się datę i godzinę wpĘwu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawtający nie przewiduje publicznej sesii otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płaforości
1, Na załączonym formularzu ofertowytt, na7eży przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedrnioLu zam ówienia.
2, Wartość cenową należy podać w ńotych polskich cylrą - z dokładnoścą do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawterać wszelkie koszty nłiązane z wykonaniem przedrniotu zamówienia.
4. Wszelkie roz]nczeńapomiędzy Zamawlającym a Wykonawcą odbywać się będąw złotych polskich.
5. Cena podana przezWykonawcę za świadczoną dostawę /asłagę/robotę budowlaną |est obowiązująca

ptzezcńy okres waźności umowy inie będzie podlegała w,a7oryzaĄiw okresie iej trwarria. Zamawiający
wybierze ofertę odpowiadającąwszystkim postawionymptzez niego wymogom, o najnizszej cenie lub
najkorzystniejszym bilałsie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawtający ńeprzewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówieńa.
7. Należność płatna będńe po zŃończeniu realizacji zadanla, ddkonaniu protokolarnego odbioru,

ptzekazaaia niez.będnei dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dłi od daty
otrzyrnania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionei faktury/rachulku. SzczegóŁawe zasady
wypłaty wymagrodzenia zostały przedstawione w Projekcie Umowy, stanowiącym ZaĄcznk Nr 2 do
zapytańa.

X. Opis kryteriów wyboru ofeĘ, wr.EL z podaniem znaczeniaĘch kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zanawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlega jących odrzu t,eniu.
2. Wybór najkorzystnie|szej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczbapunktów (waga)

1. Wskaźnik procenlowv 100

SUMA 100

3. W każdym zl<tyteiów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty ptzyzrrarrewposzczególnychkryteriach danei oferty zostarlądo siebie dodane.
5. ZamawĘący udńeh zamówienia l,Vykonawcy, którego oferta tzyskŃana|większą Liczbę punktów.

XI. Inforrrracie o fonrralnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawtalący zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanra.
2. Zamawiaiący zawłze umowę z wybtanym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

łVykonawcy, ale nie późriej nż w terminie zv/tązatiaofertą.
3, Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcapnedłoży:

1) aktr*ałny edpis z właseiw,ege reiesFu łr*b z eenk
f,€sp€dtrzq,



4.

5.

}eżeli Wykonav/Gt, którego oferta zostŃa rł.ybrana uchyli się od zawatcia umowy/ Zamailająr:y
wybierze kole|ną ofertę najkorzystniejszą spośród ńożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonał/com środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publiczrrych ti, odwołanie, skarga. Jeżeli Wykolrawcą którego
oferta została wybrana uchyli się od zawataa umowy, Zanawiający wybierze kolejną ofertę
nĄkorzystrriejsząspośród ńożonych ofetL,bezptzeprowadzaniaichponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych ti. odwołanie, skafga.

ZATWIERDZIŁ:

lvi!i{Y

s§usWski

6.

Zńaczti7<t:
1. Formularz ofertowy
2. Projektumou/y


