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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020 

 

 IDPP.III.271.ZP.1.18              Głogówek, dnia 11 stycznia 2018r. 

 

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

ZAPRASZA 

 

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

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły 

podstawowej w Biedrzychowicach 
 

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

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzorowanie procesu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja 

budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach. Szczegółowy zakres zadania 

inwestycyjnego znajduje się pod linkiem: http://bip.glogowek.pl/1007/695/ogloszenie-o-

zamowieniu-na-termomodernizacje-budynku-szkoly-podstawowej-w-biedrzychowicach.html 

Zakres obowiązków opisany został w załączniku nr 5 – projekt umowy.  
 

3. Termin wykonania zamówienia: na czas realizacji robót budowlanych, które są przewidziane do 

30.06.2018r. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: 

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

dnia 23.01.2018r do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 23.01.2018r. 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: Termomodernizacja budynku szkoły 

podstawowej w Biedrzychowicach. Nie otwierać przed 23.01.2017r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności: 

Wykonawca posiadający uprawnienia do nadzorowania robotami w branżach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej, 

b) elektrycznej, 

c) sanitarnej,  

lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania 

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane. Zamawiający wymaga 

posiadania uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290). Należy przez to rozumieć również odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania 

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały 

uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., 
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poz. 65) potwierdzonych stosownymi decyzjami oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

2) Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek doświadczenia jeżeli wykaże, że pełnił funkcję 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach związanych z termomodernizacjami  

budynków użyteczności publicznej – min. dwie roboty o wartości 250 000 zł każda, 

3) Osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do pełnienia 

funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 

4) Zamawiający wykluczy wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo. 

 

6. Warunki zmiany umowy: 

Terminy ustalone w umowie ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a)  warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas 

trwania tych warunków, 

b)  konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 

c)  sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację 

robót. 

d)  zaistnienia siły wyższej; 

e)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

f)  zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 

zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

 

8. Kryteria wyboru oferty: 

Oferty będą oceniane według kryterium: 

cena – 100%, przy czym 1% = 1 pkt 

Sposób oceny: Cmin/Cbad x 100 = ilość pkt 

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cbad – cena oferty badanej 

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

Ginter Cibis tel. 77 40 69 928 

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

 

10. Wymagane dokumenty; 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstawy do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej); 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 2 ); 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym o braku powiązań osobowych 

i kapitałowych z Zamawiającym (zał. nr 3 ); 

4) wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (zał. nr 4); 

5) oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach (zał. nr 6),   
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W załączeniu; 

1. wzór druku propozycji cenowej, 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. wykaz usług, 

5. projekt umowy, 

6. oświadczenie o posiadaniu uprawnień. 

 


