
        Gnojnik, dnia 11 czerwca 2018 r. 
 
RIiD. 271.2.2018 
                                                                                  
           

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dotyczy zamówienia pod nazwą: 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach 
Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”. 

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
  

Nazwa:   Gmina Gnojnik 
Adres:     32-864 Gnojnik 363 
Telefon:   14 68 69 600  
Faks:       14 68 69 600 w. 10 
E-mail:     sekretariat@gnojnik.pl  
Strona internetowa: www.gnojnik.pl  
 
Godziny urzędowania:  poniedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek –czwartek:  7.30 – 15.30 
            piątek:  7.30 – 14.30 

Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania: 
Nazwa:     Referat Inwestycji i Drogownictwa  
Adres:       32-864 Gnojnik 363 
Faks: 14 68 69 600 w. 10   
E-mail:      sekretariat@gnojnik.pl, aseremak@gnojnik.pl, admin@gnojnik.pl 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w 

miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przykanalikami do posesji, sieci kanalizacji tłocznej, sieci wodociągowej oraz przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku numer 5 do zapytania 

ofertowego – Umowa wzór, stanowiących integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją operacji 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
4. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi                 
w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich                     
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. 
z 2017r. poz. 562) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 

mailto:sekretariat@gnojnik.pl
http://www.gnojnik.pl/
mailto:sekretariat@gnojnik.pl
mailto:aseremak@gnojnik.pl


2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców 
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania 
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 106). W sprawach 
nieuregulowanych stosuje się niniejsze zasady. 
5. Nazwa i kod CPV: 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

6. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 
odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem. Planowany termin 
zakończenia realizacji zamówienia - wykonania robót budowlanych objętych nadzorem: 30 
kwietnia 2019 r.  

 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1.1.Dysponowania co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która 
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić 
funkcję Inspektora nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacji wodociągowo –
kanalizacyjnych.  

Uwaga 1: Inspektor nadzoru powinien przynależeć do Izby Inżynierów oraz posiadać 
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, 
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
 
a) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do zapytania 
ofertowego, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
spełniających wymagania określone w punkcie 1.1. zapytania ofertowego wraz                            
z informacjami na  temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                            
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 
 
b) Kserokopię uprawnień oraz ważnej przynależności do izby inżynierów.  

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na zasadzie „spełnia – nie 
spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału 
spowoduje odrzucenie oferty. 



IV. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 

1. Niniejsze zamówienie udzielane przez Zamawiającego (beneficjenta) nie może być 
udzielone podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  
1.1. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań              
w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 
1.1.1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
1.1.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

1.1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 

1.1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

1.1.5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 
1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, 
Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożyć Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego               
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w stosunku do osób, o których mowa              
w punkcie 1 niniejszego rozdziału. 

1.3. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, o którym mowa w punkcie 1.2, Wykonawca zostanie wykluczony                         
z niniejszego postępowania a jego oferta zostanie odrzucona. 

1.5. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez wykonawcę 
powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobą ze strony Zamawiającego (beneficjenta),             
o której mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w 
dalszym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia przez Zamawiającego 
(beneficjenta). 
 
V. Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 

danego kryterium:  

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej  zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 
a) cena ofertowa – 100% 
 

Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

 

 
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy stanowić będzie ocenę końcową 



oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród ofert, która otrzyma największą ilość 
punktów. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
VI. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu związania ofertą. 

 
VII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Przygotowanie oferty. 
1.1.Ofertę należy złożyć wg Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego.  
1.2.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
1.3.Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym. 
1.4.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, 
pismem czytelnym i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy.  
1.5.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 
jedną całość. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane, itp.), oraz 
ponumerowane kolejnymi numerami. 
1.6.Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
1.7.Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których 
Zamawiający określił wzory załączone do niniejszego zapytania ofertowego, powinny 
zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści. 
1.8.Dokumenty składające się na ofertę mogą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy.  
1.9.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/ób upoważnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy. 
1.10.Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów rejestrowych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo 
należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 
1.11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 

 
2. Opakowanie i oznakowanie oferty. 
2.1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 
lub opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, na którym należy umieścić: 

− nazwę i adres Zamawiającego, 

− nazwę i adres Wykonawcy, 

− opis: OFERTA NA: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik 
w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa”. 
Nie otwierać przed godz. 09:15 w dniu 21 czerwca 2018 r.  



3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

3.1. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Gnojnik 
32-864 Gnojnik 363 
sekretariat pok nr 6 –Sekretariat  
 w terminie nie później niż do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 9:00 
 
2) W momencie złożenia oferty na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa 
Zamawiającego z datą wpływu. Odnotowana zostanie również godzina złożenia oferty 
oraz jej numer. 
3) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie 
decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz data wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego, Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363, najpóźniej do dnia 21 
czerwca 2018 r. do godziny 9:00. 
3.2. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
1) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 roku o godzinie 09:15                         
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363, sala narad pok nr 
17, II piętro. 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).                                            
4) Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 
oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt 4.2 ppkt 3 i 4 niniejszego 
rozdziału. 

 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo zgodnie z przedłożonym 
„Formularzem oferty” stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego. W formularzu 
należy podać cenę brutto łącznie z należnym podatkiem VAT – wraz ze wskazaniem 
stawki (procentowej) podatku VAT. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić (za 
wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy i na zasadach w niej 
opisanych). 
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty zamówienia niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

 
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz               
z ofertą. 

1.Dokumenty składające się na ofertę: 
1.1. Wypełniony Formularz oferty zawierający oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał 
się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz że przyjmuje ich treść 
bez zastrzeżeń - zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego; 
1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania                 
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego; 
1.3. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do zapytania 
ofertowego wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 



doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
1.4 Kserokopię uprawnień oraz ważnej przynależności do izby inżynierów 

 

2.Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą: 
2.1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć  w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. (Jeżeli dotyczy). 

 
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mają obowiązek przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
(adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres               e-mail podany został w oznaczeniu 
Zamawiającego w rozdziale I zapytania ofertowego na pierwszej stronie)   
2. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się                       
z Wykonawcami są:  
-  w sprawach przedmiotu zamówienia: Aneta Seremak, tel. 14 68 69 600 w. 27, Leszek 
Ząbkowski tel. 14 68 69 600 w. 27, 
- w sprawach procedury zamówienia: Aneta Seremak, tel. 14 68 69 600 w. 27, Leszek 
Ząbkowski tel. 14 68 69 600 w. 27, 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez 
wyboru żadnej z ofert. 

 
XIII. Informacje dot. umowy o wykonanie zamówienia. 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                              
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 
niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. 
3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5             
do zapytania ofertowego. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 
 
XIV. Postanowienia dodatkowe 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach 
niż w złotych polskich. 
2. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, 
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału                         
w postępowaniu.  
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 -  Formularz oferty. 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 4 – Wykaz osób. 
Załącznik  nr  5  – Umowa /wzór/. 


