
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  

o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  

z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie 

oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do zadania „Budowa budynku 

warsztatów szkolnych przy ZSCKR w Potoczku”- Etap II. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku z siedzibą: 

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki. 

REGON: 000097778 NIP: 862-10-07-586 

Telefon:  15 87 40 268 Fax:  15 87 40 268 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej oraz instalacyjnej (co,wod-kan) do zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych 

przy ZSCKR w Potoczku”- Etap II.  

Przewidywana wartość inwestycji – 204 529,28zł / netto. 

Zakres prac II ETAPU zadania „Budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZSCKR w 

Potoczku”  podzielono na części i obejmuje on: 

 

Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem 

oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.  

 

Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej 

 
Zakres działania i umocnienia Inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo 

Budowlane oraz przepisy i rozporządzenia wykonawcze. 

Do zadań Inspektora Nadzoru  będzie  należał w szczególności nadzór techniczny oraz rozliczenie 

finansowe zadania. 

Miejscem realizacji zlecenia: Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, 

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki. 

Termin realizacji zamówienia  

Do zakończenia realizacji zadania tj dnia 31.07.2018r 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 



O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

Wykażą, że dysponują minimum 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności:  

 Konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń 

 Instalacyjnej (CO, wod-kan) bez ograniczeń 

wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  11 września 

2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) 

lub posiadająca uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub wydane na podstawie  ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 

grudnia 2015r (Dz.U. 2016, poz. 65)  lub wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny: 

1. Cena – waga 90% 

2. Ilość wizyt na terenie budowy w ciągu tygodnia – waga 10% 

Oferty oceniane będą punktowo. 

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu  wag może osiągnąć oferta to  100 pkt. 

Zasady oceny ofert: 

1. Cena  

𝐶𝑒𝑛𝑎 (𝐶)  =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖𝑧𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
∗ 90 

 

Cena winna zostać obliczona zgodnie ze wzorem określonym w formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1 do zapytania cenowego) 

 

2. Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru  na terenie budowy w tygodniu  10 % 

 

Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie to 1 wizyta w tygodniu. W przypadku 

zaoferowania przez Wykonawcę mniejszej liczby wizyt na budowie w tygodniu , oferta będzie 

podlegała odrzuceniu. 

W przypadku gdyż którykolwiek z wykonawców zaoferuje wyższa liczbę wizyt na budowie w 

tygodniu niż maksymalna – do obliczeń zostanie przyjęta liczba 3 wizyt. 

 

Częstotliwość wizyt inspektora 

nadzoru  na terenie budowy (W) 

1 wizyta 2 wizyty 3 wizyty 

Liczba punktów 0 pkt 5 pkt 10 pkt 

 

Za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która uzyska najwyższa sumę punktów 

obliczoną według wzoru 



O = C + W 

Gdzie: 

O – Suma punktów według kryterium oceny ofert 

C – Ilość punktów w kryterium cena 

W – ilość punktów w kryterium częstotliwość wizyt inspektora nadzoru  na terenie budowy 

w tygodniu   

Oferta winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego 

 

Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Iwona Rudnicka Karbarz, 

Marek Hołody pod tel 15 8740268  w godz. 8.30 – 15.00 

 

Sposób przygotowania oferty: 

 

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na piśmie zgodnie z załączonym wzorem, podając 

cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zapytania oraz częstotliwość wizyt inspektora 

nadzoru  na terenie budowy w tygodniu. 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub  

upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być  

czytelny lub opisany pieczątką imienną. 

3. Do oferty należy dołączyć uprawnieninia inspektora nadzoru. 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2018 do godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki. 

Telefon:  15 87 40 268 Fax:  15 87 40 268 

 

 

 

  

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty 

2. Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………… 

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

Tel. ....................................................                       Fax. ....................................................  

REGON .............................................                      NIP ....................................................  

E-mail kontaktowy.....................................  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 14.05.2018r, pod nazwą 

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do zadania „Budowa budynku warsztatów 

szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku” Etap II”  

Część I Wykonanie instalacji CO wraz z przyłączem, instalacji wodnej z przyłączem 

oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Część II Wykonanie posadzki przemysłowej w hali warsztatowej 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 

ofertowym za następująca cenę: 

Wartość netto  wynosi ........................................................................................................ zł  

Słownie netto:...................................................................................................................... zł  

Podatek VAT ............% Wartość: ...................................................................................... zł  

Słownie:...............................................................................................................................zł  

Cena brutto zamówienia wynosi: ................................................................................... zł  

Słownie brutto: ................................................................................................................... zł  

Obliczona według wzoru: 

Wsk %  x  547 371,63zł  =  zaoferowana cena brutto 

Gdzie: 

Wsk % - zaoferowany wskaźnik procentowy 

204 529,28zł – szacowana wartość netto robót budowlanych objętych nadzorem 

 

Częstotliwość wizyt na terenie budowy w tygodniu  -     .............................. wizyt 

Termin wykonania: 31 lipca 2018r 



Oświadczam/y, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek VAT.  

Oświadczamy, że przedmiot  prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem 

zamówienia. 

Oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponujemy  

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zadania. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy –stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych postanowieniach 

umowy.  

 

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są: 

-.............................................................................................................  

-...............................................................................................................  

-…………………………………………………………………………  

Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach 

 

 

.............................., dnia .................... r. 
       (miejscowość)       

                                                                                                                           

................................................  

                                                                                                                        (podpis i pieczęć)    


