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Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologicznej oraz
elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję pn.: Rewitalizacja obiektów
rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej
- przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży:
- Zadanie I : sanitarnej i technologii basenowej.
- Zadanie II : elektrycznej i teletechnicznej.
obejmujących inwestycję pn. „Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w
Obornikach Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, budowa nowych basenów rekreacyjnych ze zjeżdżalniami, wodnego
placu zabaw, budowa nowego budynku technologii wody basenowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz elementami zagospodarowania terenu oraz zatoki postojowej, zlokalizowanych w
Obornikach Śląskich przy ul. Poniatowskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
gruntu 47 i 11 AM – 10”.
Zadanie częściowe nr 1:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i technologii
basenowej zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową i kosztorysowo-przedmiarową oraz
umową podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
CPV: 71520000-9
Zadanie częściowe nr 2:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i teletechnicznej
zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową i kosztorysowo-przedmiarową oraz umową
podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
CPV: 71520000-9
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II. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wykażą, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie nadzorowali:
- dla zadania częściowego nr 1:
a) minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem budowę/przebudowę
obiektu basenowego o powierzchni lustra wody minimum 450 metrów kwadratowych,
dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
b) minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie i montaż
niecki basenowej ze stali nierdzewnej szlachetnej o powierzchni minimum 50 metrów
kwadratowych,
- dla zadania częściowego nr 2:
a) minimum jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych
w druku wykaz usług, popartych odpowiednimi poświadczeniami np. referencjami.
III. Kryteria oceny ofert:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena– waga 100%
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego
wagi. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego z zadań, w następujący sposób:
Cena najniższa
Cena = -------------------- x 100
Cena badana
IV. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2019 roku
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VI. Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, drogą elektroniczną na adres e-mail:
pendyk@oborniki-slaskie.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:
Punkt obsługi interesantów do dnia 2018-10-24 do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Zapytanie ofertowe na . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
sanitarnej i technologicznej oraz elektrycznej i teletechnicznej obejmujących inwestycję
pn.: Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ulicy Poniatowskiego w Obornikach
Śląskich oraz ulicy Krótkiej i Licealnej - przebudowa istniejącego basenu odkrytego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą. Znak sprawy: ZP.271.161.2018”
VII. Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
W zakresie merytorycznym:
1 Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych
tel. (71) 310-35-36 e-mail kaczmarczyk@oborniki-slaskie.pl
2

Andrzej Małkiewicz - Kierownik Wydziału IR
tel. (071) 310 35 19 w. 445 e-mail malkiewicz@oborniki-slaskie.pl
W zakresie formalnym:

1 Marek Pendyk - inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 w. 420 email pendyk@oborniki-slaskie.pl
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Załączniki:
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr Nazwa załącznika
1

Formularz oferty

2

Wzór umowy-nadzór branża sanitarna i technologii basenowej

3

Wzór umowy-nadzór branża elektryczna i teletechniczna

4

Wykaz usług

5

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu

6

PROJEKT BUDOWLANY

7

PROJEKT WYKONAWCZY CZ.1

8

PROJEKT WYKONAWCZY CZ.2

9

SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

10

PRZEDMIARY

11

Dokumentacja geologiczna

12

Opinia geotechniczna

13

Uzgodnienie Konserwatorskie

14

Wartości robót poszczególnych branż

Zatwierdzam:
BURMISTRZ
Arkadiusz Poprawa
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