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Znak spr av,,y : RGK. 271 . 3 1.2018

Mochowo, dnia 17 .09.ż018 r.

Zapytanie ofertowe
posĘpowanie prowadzone w oparciu o ReguJamin udzielerria zamówień publicznych o wartości

nieprzekraczającej wyrazonej w złoĘch równowartości kwoty 30,000 euro

l. Zamawiający: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji:Mochowo ż0,09 - 214 Mochowo
rcl. QĄ 276 33 33, faks (24) 276 31 78

zaptasza do złożenia oferty cenowei na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specialności drogowej

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia obejmuje peŁrienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego M/ pełnym

zakresie wynikającym z art.25 i26 wtav,ry z dnia7lipca1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2016 r.,poz.
290 zpóźn. zm,) na zadaniu Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mochowo.
Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót objęĘch sprawowaniem nadzorll inwestorskiego
określają projekĘ budowlano - wykonawcze i STWiOR.
Do zadańInspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należalo w szczególności:
1) zatwierdzenie materiałów budowlanych przewidzianych ptzezWykonawcę robót do wbudowania

oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich cerĘfikatów, atestów, dokumentów jakości,
aprobat, deklaracji zgodności, gwarancjl, praw własności iĘ., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania,

2) kontrola jakości wykonywanych robót wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów,
zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi,
normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiekfu w toku budowy oraz zasadami
współczesn ej w iedzy technicznej,

3) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową olaz umową/
4) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elemenfu lub przedmiotu umo!\ryl
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie -w nim wpisów,

stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania
tobót,

6) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż., bezpieczeństwa
i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu inwesĘcfnego, w rozumieniu wymagań
stawianych przezprawo budowlane i inne obowiązujące przepisy,

7) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych prowadzonych robót budowlanych pod względem
merytorycznym i rachunkowym/

8) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji
projektowej,

9) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych z rcalizacji prac inwestycfnych,
10) w przypadku zaisfurienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

zwiększających koszt prac inwesĘcyjnych/remontowych, Inspektor Nadzoru moze zlecić ich
wykonanie Wykonawcy dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego; w związku z rym Inspektor
Nadzoru przedkłada Zamawiającemu wyliczony koszt ich wykonania wraz z protokołem
konieczności celem zatwier dzenia,

11) potwierdzanie dokumentów płatności (fakfur wraz z załączntkami) zgodnie z zaawansowaniem
robót budowlanych i składanie do Zamawiającego w celu dokonaniaprzez niego płabrości,

12) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,
13) dojazd i pobyt na placu budowy dwa razy w tygodniu otaz w szczególnie uzasadnionych

przypadkach na kazde telefoniczne wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy; w okresie gwarancji
i rękojmi minimum jedenraz w ciągu sześciu miesięcy,

14) wykonywanie wszelkich czynności wymaganych przepisami właściwych ustaw dla inspektora
nadzoru.

Wartość szacunkowa inwestycji wynosi 729.242,89 zl.
Termin realizacji: Obowiązki Wykonawcy nad realizacją zadania określonego powyżej, wygasają
z chwilą upĘwu terminu obejmującego gwarancję i rękojmię na wykonane roboty budowlane.
Planowany termin realizacji do 30.11.2018 r.

2.

3.



4. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegóŁowy z dokumentacją projektową.
Wykonawca ma obowiązek łvyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wąĘliwości w stosunku do
przedmiotu zamówienia, ptzed złożeniem oferty. Po złożeniu oferty, ZamawiĄący będzie aważał, że
Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu prac ujęĘch w postępowaniu.
Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni,
7. Bieg terminu związańa ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dńa 29 sĘczńa 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą".
Szacunkowa wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekraczakwoĘ określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy.

III. Warunki udziału w postępowaniu
1,, Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej, wydane zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub
siedzĘ,

IV. DokumenĘ, jakie Wykonawca powinien zalączyć do oferĘ:
1. Zamawiający wymaga/ aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenĘ:

1) wypełniony i podpisany przezWykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru formularza
ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofeńowego,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i stosownych uprawnień.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekaz;rwania
oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia
zadawane droga telefoniczną.

2. Wykonawca, który uzrla za niezbędne uzyskanie wyjaśnień doĘczących postępowania o udzielenie
zamówienia, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1.

3. Treść zapytań wraz z wfiaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
zaproszenie do składania ofert bez ujawniańa źródła zapytańa. Ętania należy kierować do dnia
20.09.2018 t.

4. Jeżeli okaże się to konieczne, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na
dostosowanie do wprowadzonych zn:rian treści ofert.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania jest Ewa Kopycińska, tel. (24) 276 33 33 wew.211.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, tj,: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00, we wtorek od 8:00 do
16:00.

VII. Opis sposobu przygotowania oferĘ cenowej
'l,. Ofertę na|eży złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie umieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającegot nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg
gminnych na terenie gminy Mochowo" nie otwierać przed dniem 25.09.2018 r., godz.12:00.

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące zaŁącznlki do
niniejszego zapr oszeńa.

5. Oferta nie moze zawierać zmian ani uzupebrień z vlyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych
przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popełnionych przez Wykonawcę.
W tym przypadku dokonane korekty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. DokumenĘ, których żąda Zamawia1ący, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryglnałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy, przy czymw przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie



zamówienia oraz w przypadku podmiotów trzecich kopie dokumentów doĘczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem ptzezWykonawcę lub te
podmioĘ (zgodnie z wyborem Wykonawcy).

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstu/a w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczarliu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegL że nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musząbyć oznaczone klauzulą ,,Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwiebria 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U . z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm,)" .

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty lub przedłożone przed podpisaniem umowy/ w tym
również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi ptzezZamawiającego.

9. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaŃem oferĘ ponosi Wykonawca,
10. Wykonawca moze wprowadzić zrr.:iany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘwem terminu
składania ofert. Wykonawca nie moze wcofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferĘ po upĘwie terminu składania ofert.

11. Złożona oferta obejmuje całość zamówienia.

VIIL Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenoM/ą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 9. Urząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. Sierpecka ż, 09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 25.09.2018 r., godz. !2:00.
2. Zamawiający r:,:.ożepodjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówieniabez

podania pTzyczyny.
3. Zaterminzłożenia oferty przylmaje się datę i godzinę wpĘwu oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom,
5. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1. Na załączonym formularzu ofertowym/ należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiofu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złoĘch polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

oraz słownie.
3. Cena powinna zawietać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie tozliczeniapomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w ztotychpolskich.
5. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę /usługę/robotę budowlaną jest obowiązująca

przez caĘ okres wazności umorły i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający
wybierue ofertę odpowiadającą wszystkim postawionymprzez niego wymogom/ o najńższej cenie lub
najkorzysfuriejszym bilansie ceny i innych kryteriów oceny oferty.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zallczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Nalezność płatna będzie po zakończeniu realżacji zadania, dokonaniu protokolarnego odbioru,

przekazaniu niezbędnej dokumentacji przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktwyfrachunku. Dopuszcza się
możliwość fakturowania częściowego ]^/ wysokościach proporcjonalnych do zaawansowania robót
budowlanych i fakturowania ich przez Wykonawcę. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia
zostaĘ przedstawione w Projekcie Umołrlz, stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytaŃa.

X. Opis kryteriów wyboru oferĘ, wlazz podaniem znaczenia Ęch kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzucen i u.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1. Cena 100

SUMA 100

nĄniższa cena
C = ---------- ---- x 100

cena oferty badanej

wyliczony w następujący sposób;



3, W kazdyrr z kryteriółv eeena będzie dokonana z dokładnoieią de dłvóeh mĘse pe przeeird<rł,
4, Prłnkty przyzrtane w peszezegókryeh kryteriaeh danej oferĘ zostaną de siebie dedarre,
5, Zamawiający udziellzamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę punktów.
6. }ezeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród Ęch ofert wybiera
ofertę z nalŃższą ceną lub najńższym kosztem, a jeżeli zostaĘ złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyk te oferty, do złożenia w terminie
określonym pr zez Zamawiające go ofert do datkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaofetować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach

XI. Warunki wykluczenia
Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z osobami upowaznionymi przez Zarnawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub z osobami
wykonującymi w imieniu Zamawjającego czynności związane z przygotowaniem i ptzeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy polegającej w szczególności na:
1. Uczesb:ticzeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. PeŁrienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub fakĘcznym, że moze to budzić
uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności Ęch osób.

XII. Odrzucenie ofert
Odrzuceniu podlegają oferĘ, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz oferĘ , złożone
przez oferenta niespebriającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym

XIII. Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania następuje gdy;
1) nie złożono żadnej oferĘ,
2) cena najkorzystniejszej oferĘ przev,ryższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na

sfinans owanie zamówienia.

Informacj e o formalnościach
1. Niezwłocznie po v,rybotze najkorzystniejszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie późńej nż w terminie związania ofertą.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawcaprzedłoży:

1) akttłahły odpis a właśeiwego reiestrtł łłłb z eenkakrej ewideĘi i *ferrt,aeii o działakreśei
9ęspoda*tze1.

Ą\

4. }eżeli Wykonawca/ którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy/ Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysłtguią Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

ZATWIERDZAM

Za|acznlki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Projekt budowlany
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

GMlNY


