
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na nadzór inwestorski 

 

dotyczy zadania:  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 

 

Zamawiający :  

Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Rzędzianowice.  

1.2 Inwestycja realizowana ze środków własnych Gminy Mielec. 

1.3 Szczegółowy opis robót objętych nadzorem inwestorskim znajduje się na stronie 

www.gminamielec.bip.hsi.pl - zamówienie ZPM.271.15.2016. 

1.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności bez ograniczeń tj. w branży sanitarnej do kierowania robotami w zakresie urządzeń 

sanitarnych i sieci kanalizacyjnych.  

1.5 Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: 

sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 j.t. z dnia 2016.03.08) tj. m.in.: 

- reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i 

obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- sprawdzanie jakości i ilości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i 

urządzeń technicznych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 

i urządzeń technicznych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbiorowych , 

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie 

rozliczeń budowy. 

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem 

do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

http://www.gminamielec.bip.hsi.pl/


ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

- żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

- kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz 

potwierdzenia każdorazowego pobytu na budowie; 

- sprawdzanie faktur, kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzanie 

rzeczowe i finansowe zrealizowanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

i wykonywanym zakresem robót oraz sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-

finansowego inwestycji. 

- przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przyjęcia na majątek 

inwestora środków trwałych OT. 

- organizacja narad dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. 

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej 

przygotowanej przez kierownika budowy. 

- nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

- wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami 

procesu budowlanego. 

- kontrola rozliczenia budowy poprzez opracowanie przekazanie dokumentów niezbędnych do 

uruchomienia finansowania, nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z 

harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i 

kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; 

- przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; 

- obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawienia się 

na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego w istotnych sprawach oraz na wniosek 

Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym 

zakresie. 

- udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. 



Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli 

takie sytuacje wystąpią zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Termin realizacji zamówienia 

Planowany termin realizacji robót listopad 2016 do listopad 2017. Obowiązki Wykonawcy 

wynikające z nadzoru inwestorskiego zostają rozszerzone o czynności związane z ujawnieniem 

i kontrolą usunięcia przez firmę budowlana wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 

ustalonej w umowie zawartej przez wykonawcę robót budowlanych (wymagany okres min. 

60 miesięcy). 

3. Warunki płatności 

Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT. Dopuszcza 

się płatności częściowe do 80% wartości w zależności od postępu robót. 

4. Warunki udziału oferenta w postępowaniu 

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się osoba posiadająca uprawnienia budowlane w 

branży sanitarnej do kierowania robotami w zakresie urządzeń sanitarnych i sieci 

kanalizacyjnych, należąca do właściwej Izby Inżynierów, posiadająca wiedzę i doświadczenie 

przy realizacji i rozliczaniu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.  

Zamawiający ma prawo wykluczenia oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu. Wykluczenie oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez 

niego oferty.  

5. Wykaz dokumentów jakie powinni dostarczyć oferenci 

Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w branży sanitarnej 

do kierowania robotami w zakresie urządzeń sanitarnych i sieci kanalizacyjnych, wpis do Izby 

Inżynierów, referencje – poświadczenie, (bądź oświadczenie jeśli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia ) 

potwierdzające doświadczenie przy realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w okresie 

ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

wskazujących czy zostały w sposób należyty i prawidłowo ukończone. 

6. Miejsce, termin i forma składania ofert 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w terminie 

do dnia 15.11.2016r. do godz. 10.00 w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: 

„Nadzór inwestorski budowa kanalizacji w m. Rzędzianowice- nie otwierać przed 

15.11.2016 godz. 10.00”.  

Rozpatrywane będą jedynie oferty z podaną ceną ryczałtową brutto.  



Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów. 

7. Informacje dodatkowe 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone. 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom 

Prawo zamówień publicznych. Zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej Gminy 

celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie 

zobowiązuje Gminy do udzielenia Zamówienia. 

 

 

         Wójt Gminy Mielec 

            /-/  Józef Piątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku :-  wzór oferty  

 

 

 

 

 

 

 

 



O F E R T A  

 

1.Treść oferty: ,, Nadzór  inwestorski  na zadanie  Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ‘’ 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 

………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba firmy: 

…………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………. 

Nr. telefonu/fax/email 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 NIP:………………………………………….…,REGON:………………………… 

Nazwa banku i numer konta 

…………………………...……………………………………...………………..…..… 

 

2.W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot.  

,, Nadzór  inwestorski  na zadanie  Budowa kanalizacji sanitarnej                                   

w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5’’ 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

Kwota brutto:…………………………………………………………………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………….) 

3. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc                      

od upływu terminu do składania ofert. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość……………………..data………………… 

                                                                                        

…………………………………………………… 

                                                           podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

 



 

 

 


