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BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

ZAPRASZA 

 
do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro  

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w 

trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla 

odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku” 
 

1. Zamawiający:  Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.  

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzorowanie procesu inwestycyjnego pn. Wykonanie w trybie 

zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru 

ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku. Szczegółowy zakres 

zadania znajduje się pod linkiem: http://bip.glogowek.pl/922/648/ogloszenie-o-zamowieniu-na-

wykonanie-w-trybie-zaprojektuj-i-wybuduj-zadania-inwestycyjnego-pn-budowa-kanalizacji-

sanitarnej-dla-odbioru-sciekow-z-miejscowosci-rzepcze-do-oczyszczalni-sciekow-w-

glogowku.html 

Zakres obowiązków opisany został w załączniku nr 4 – projekt umowy.  
 

3. Termin wykonania zamówienia:  

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji budowlanej do 28.02.2018r.  

2) Realizacja inwestycji do 30.04.2019r. 

  

4. Miejsce i termin składania ofert: 

Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek, w terminie do 

dnia 06.10.2017r do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 06.10.2017r. o 10:15 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro.   

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: Oferta na: Pełnienie funkcji 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i 

wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z 

miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku”. Nie otwierać przed 06.10.2017r. 

 

5. Kryteria wyboru oferty: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować kryterium ceny 80% oraz kryterium 

doświadczenia osoby sprawującej nadzór inwestorski – 20 %.  

2) Sposób oceny oferty w kryterium ceny: Cena oferty = [(100 x cena minimalna)/cena oferty badanej] 

x 80% Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie maksymalnie 80 pkt.  

3) Sposób oceny oferty w kryterium doświadczenie osoby sprawującej nadzór inwestorski; Punkty 

przyznawane w tym kryterium:  

-  pełnienie przez osobę wskazaną w ofercie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o długości co 

najmniej 3000 mb. - 10 pkt  
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-  pełnienie przez osobę wskazaną w ofercie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji 2 robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej o długości co 

najmniej 3000 mb. – 20pkt. 

W kryterium doświadczenia osoby sprawującej nadzór inwestorski oferta może uzyskać 

maksymalnie 20 pkt. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Roman Sznajder tel. 77 40 69 914 

Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915 inwestycje@glogowek.pl 

 

7. Wymagane dokumenty; 

1) propozycja cenowa – załącznik nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2, 

3) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach inspektora nadzoru załącznik nr 3,  

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

5) wykaz usług, załącznik nr 5 

                                                                      
W załączeniu; 

1. wzór druku propozycji cenowej, 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

3. wzór oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach, 

4. projekt umowy, 

5. wykaz usług. 
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