
 

 

   Gnojnik, 14.06.2021 r. 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

      

    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru  

dla zadań objętych zamówieniem pn. 

„Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i 

subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” 

 

I. Zamawiający: 

 

Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

tel. 14 68 69 600  

www.gnojnik.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego, w oparciu o art. 2, ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.), zwana dalej ustawą 

Pzp – o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 zł. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

w specjalności drogowej, instalacji sanitarnych, elektrycznej dla zadań objętych 

zamówieniem pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego 

w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” 

2. Zadanie objęte  pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru realizowane jest przy 

następującym dofinansowaniu Projektu pn. „Zintegrowana infrastruktura dla 

transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na 

terenie Gminy Gnojnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna 

polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski. 

3. Przez Inspektora Nadzoru należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, 

posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające 

zarządzanie i nadzorowanie inwestycji. 

http://www.gnojnik.pl/
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4. Wymagany zakres zadań i obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie 

nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym: 

a) Inspektor nadzoru budowlanego będzie odpowiedzialny za kompleksowy 

nadzór pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym, i 

czasowym nad realizacją ww. zadania w tym w szczególności za zarządzanie 

zadaniem inwestycyjnym, nadzór, koordynacje oraz zakończenie procesu 

inwestycyjnego. 

b) Wskazany powyżej zakres usługi polegający na pełnieniu funkcji Inspektora 

nadzoru budowlanego będzie realizowany co najmniej poprzez pełnienie 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawa 

Budowlanego, kontrolę zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją 

projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy 

inżynierskiej, sporządzanie raportów, koordynowanie rozliczeń finansowo-

rzeczowych zadania. 

c) Inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany będzie do wykonywania zadań 

pełnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz 1333 ze zm.) i innych 

obowiązujących przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz 

prowadzenia wszelkich działań wynikających z wytycznych instytucji 

zarządzającej Programem, umowy o dofinansowanie projektu, założeń 

programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby 

sprawozdawczości w ramach projektu raportów z realizacji zadania 

inwestycyjnego oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do 

wypełnienia obowiązków nałożonych na Beneficjenta w związku z realizacją 

umowy.  

5. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru Budowlanego będzie wynikał 

z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo 

Budowlane oraz wytycznych i innych dokumentów, dokumentów których mowa 

w pkt.4, przy czym do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie także; 

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z 

projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej.  

b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 

budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i 

materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie  

c) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych. 
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d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych. 

e) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę,  

f) Udział w odbiorach częściowych i częściowych odbiorze końcowym. 

g) Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót 

objętych nadzorem 

h) Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót. 

i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

potwierdzenie obmiaru robót jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy. 

j) Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich 

okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji 

inwestycji. 

k) Dokonania odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości 

odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych 

robót budowlanych. 

l) Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z 

Zamawiającym 

m) Utworzenie zespołu ze specjalistów branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego 

nadzoru, 

n) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót pełnej dyspozycyjności 

Inspektora nadzoru budowlanego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych 

interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych 

sprawach budowy,  

o) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót swojej obecności (lub 

pozostałych specjalistów branżowych) na budowie co najmniej jeden raz 

w tygodniu,  

p) Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez 

Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia aby Wykonawca robót 

budowlanych posługiwał się tożsama dokumentacją, 

q) Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane 

oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i 

rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych, 

r) Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej 

opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji 
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technicznych a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile 

wystąpi taka potrzeba. 

s) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych 

dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu 

budowy, rozliczeń rzeczowo- finansowych, miesięcznych raportów o postępie 

robót, rozliczenia końcowego a następnie sukcesywne dostarczanie do 

zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzająca prawidłowość 

realizowania robót budowlanych w ramach zadania, 

t) Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji 

Projektu, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla 

przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją 

projektu. 

u) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę robót 

budowlanych,  

v) Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym 

harmonogramem rzeczowo- finansowym w tym postępu rzeczowo- 

finansowego oraz osiągnięcia złożonych wskaźników rezultatu i produktu. 

w) Wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym 

zapytaniu, umowie o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz 

umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji 

zadania 

x) Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z 

realizacją inwestycji 

 

6. Wykonawca będzie nadzorował budowę (w trakcie realizacji) w takich odstępach 

czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż jeden raz w 

tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można 

ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub 

Zamawiającego– wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego będą dokumentowane 

wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i 

udział w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) przypadających w dni robocze w 

godzinach pracy Urzędu. Narady winny odbywać się w częstotliwości co 4 tygodnie. 

 

UWAGA: 

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja przetargowa, która znajduje się na 

stronie internetowej: 

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPa

ge&id=52213  

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52213
http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52213
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Wyniki postępowania: 

http://przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage

&id=52213  

 

IV. Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego  

 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 

 1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie do dnia zakończenia robót budowlanych, a 

następnie w okresie udzielonej przez wykonawców robót gwarancji tj. maksymalnie 

do 72 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

 2.  Przewidywany termin zakończenia realizacji robót objętych nadzorem to 29.07.2022 r., 

przy czym zawarta w tej mierze umowa przewiduje przesłanki przedłużenia tego 

terminu. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania robót nie daje podstawy do 

zwiększenia wynagrodzenia. 

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną 

wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia do wykonywania nadzoru 

inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach: 

1)  Inspektor nadzoru w specjalności drogowej – posiadający następujące 

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2 letni okres doświadczenia po uzyskaniu 

uprawnień. 

2) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej– posiadający 

następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane (do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2 letni okres doświadczenia po 

uzyskaniu uprawnień. 

http://przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52213
http://przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=52213
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3)  Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej – posiadający następujące 

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz 2 letni okres 

doświadczenia po uzyskaniu uprawnień. 

 

Zamawiający dopuszcza aby 1 osoba łączyła kilka lub wszystkie z funkcji wyżej 

wskazanych jeżeli spełnia warunki.  

 

Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to 

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 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa 

o uznawaniu kwalifikacji”).  

 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie 

uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

4. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w 

obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. (Zaleca się przy sporządzaniu oferty o 

skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że 

będą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.) 
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b) Zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych 

oraz zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów określonych w pkt. VI. 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 

8. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za 

wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału. 

9. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii 

zawierająca jakąkolwiek treść. 

10. Dokumenty składane w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. Kryteria wyboru: 

 

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 

Lp. Kryterium Waga procentowa 

dla kryterium 

Maksymalna ilość Punktów, 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena oferty 100% 100 punktów 

 Łączna liczba punktów 100% 100 punktów 

  

Sposób oceny ofert: 

KRYTERIUM CENA OFERTY  

 

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

 

   C min  

P1 = -------------------------------------------------- x 100  

      C  

gdzie: 

P1 – liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium, 

C min – najniższa cena oferty spośród wszystkich złożonych ofert 

C – cena oferty zaoferowana przez danego Wykonawcę 

IX.   Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

1. Oferent określi cenę oferty brutto, wraz z należnym podatkiem VAT, podając ją w 

zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 

przecinku) za realizację całego przedmiotu zamówienia według „Formularza oferty”, 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 
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2. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

X.      Termin i tryb składania ofert: 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2021 r.  

do godz. 9.00 w jednej z następujących form: 

a) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, 

lub 

b) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gnojnik.  

2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

XI.          Osoba do kontaktu:   

 

W zakresie merytorycznym: 

Grzegorz Śledź 

e-mail: gsledz@gnojnik.pl 

W zakresie formalnym: 

Sabina Gagatek 

e-mail: kotly@gnojnik.pl 

 

Codziennie w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach w poniedziałek od 07: 30 do 16: 30, 

od wtorku do czwartku od 07: 30 do 15:30, w piątek od 07:30 do 14:30. 

 

 

XII.     Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

 

1. Umowa stanowiąca załącznik nr 2 zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedłoży 

najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej 

Adres(firma) wykonawcy 

       Gmina Gnojnik 

       Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik 

 

Oferta na zadanie pn.: 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru  

dla zadań objętych zamówieniem pn. 

„Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i 

subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” . 

 

Nie otwierać przed 22.06.2021 r. godz. 9.00 
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postępowaniu, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze oferty” w szczególności: 

nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę 

przyznanych punktów. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi potrzeba 

unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

7.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania 

ofertowego. 

 

 

XIII.    Załączniki:  

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 

 

 

 

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

 

 
 


