Głuszyca 21.06.2022 r.
Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca
tel. 74 660 45 69

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.5.2022
(dotyczy

pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 14/O/2021 Burmistrza
Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000
złotych (netto).
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca
NIP: PL886-25-72-750, REGON: 890718248
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania pn: „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska
miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy.”
2. Usługa związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem
procesem inwestycyjnym, egzekwowaniem od Wykonawcy robót budowlanych
uprawnień, rękojmi i gwarancji.
3. Zakres czynności obejmuje w szczególności:
1) organizację, koordynację oraz nadzór – od sprawdzenia dokumentacji projektowej po
prace budowlane;
2) wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.);
3) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów
z narad;
4) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
5) rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac, ewentualnie
inicjowanie spotkań w ramach bieżących potrzeb;
6) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi
udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie uprawnień
Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi;
7) zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek wykonawcy robót budowlanych.
4. Roboty będą polegać na:
1) pracach rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu
obejmujących: furtkę wejściową i bramę dwuskrzydłową wjazdową na boisko,
drewniane siedziska kotwione do bloków fundamentowych (8 rzędów siedzisk);
2) montażu systemowych siedzisk stadionowych – siedziska stadionowe z oparciem
niskim wykonane z materiałów polimerowych mocowanych systemowo na
podkonstrukcji stalowej;
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3) budowie bieżni 4-torowej prostej o długości łącznej 80,0 m z nawierzchni
poliuretanowej – podbudowa elastyczna typu ET – przepuszczalny podkład
elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem
poliuretanowym;
4) montażu nowej wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej systemowej
o wymiarach 8,93 x 1,82 m, kotwioną do bloków fundamentowych i furtki
wejściowej jednoskrzydłowej o wymiarach 1,80 x 1,82 m, zintegrowana z bramą
przesuwną.
Szczegółowy zakres zamówienia przewidzianego do nadzoru inwestorskiego określa
dokumentacja dostępna na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszonego przetargu
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606043
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa.
W celu wykazania przez Wykonawcę dysponowania odpowiednią osobą zdolną do
wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje
osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego,
tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane branży konstrukcyjno-budowlanej.
Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do zapewnienia systematycznego monitorowania
przebiegu realizacji inwestycji oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego
o zaistniałych nieprawidłowościach.
Inspektor nadzoru będzie organizował narady koordynacyjne pełnobranżowe,
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do obecności na placu budowy przynajmniej
1 raz w tygodniu.
Wspólny słownik zamówień CPV:
1) 71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi;
2) 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.
Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać
będzie kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego
Zapytania ofertowego.

III. TERMIN REALIZACJI PRZERDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2022 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w języku polskim, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty, tj.:
1) oświadczenie – wzór stanowi załącznik nr 2;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
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3) wykaz osób – załącznik nr 3 (wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie
stosownych uprawnień).
W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy
oczywistej omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa
netto.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób,
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez
Wykonawcę.
Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:
1) poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca.
Koperta powinna być zamknięta, nieprzejrzysta, opisana: Oferta na realizację zadania
„Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn: Sowiogórska
przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej
w Głuszycy.” lub
2) poczty elektronicznej na adres: p.janasik@gluszyca.pl – w tytule wiadomości należy
wpisać: Oferta na realizację zadania „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla
realizacji zadania pn: Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja
boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy.”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2022 r. do godz. 1400.
3. Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie Zamawiającego
www.bip.gluszyca.pl. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu o wyborze
oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany
w ofercie adres e-mail.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium I: (C) cena 60%
Cena najniższa z oferowanych
C= -------------------------------------------------- x 60pkt
Cena oferty badanej

gdzie C – liczba uzyskanych punktów
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Kryterium II: (D) dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 40%
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest obecność na placu budowy
przynajmniej 1 raz w tygodniu. W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru stawi
się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia),
również w sytuacji, gdy wezwanie to obejmowało będzie czas ponad zaoferowane,
obowiązkowe obecności. Inspektor nadzoru musi być obecny na placu budowy i przebywać
na nim w sposób zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków umownych.
W formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość dni
pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy. Za każdy dodatkowy
obowiązkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:
 za co najmniej 2 i więcej dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy
w tygodniu – 40 pkt
 za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt
 za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 0 pkt
Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
P=C+D
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głuszyca reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Głuszycy z siedzibą: ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca.
8. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Głuszyca jest Pan Kacper Lepiocha,
kontakt: iod@eduodo.pl
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak:
NIBITZKiZP.271.2.5.2022 pn. „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla realizacji
zadania pn: Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska
miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy.” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. –
udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000 złotych (netto).
10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
12. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
13. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
14. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
15. Posiada Pani/Pan:
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO***
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
16. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
i c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Błachotnik, e-mail: a.blachotnik@gluszyca.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie - załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Projekt umowy – załącznik nr 4

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód
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