Załącznik nr 5 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł
w Urzędzie Miasta Myszkowa
Myszków, dnia 28.06.2022 r.

IM.271.3.5.2022.KC

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru w branży sanitarnej - specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych inwestorskiego przy realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą
techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego”.
1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych inwestorskiego przy
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z
infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego”.
2. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Myszkowa prowadząca postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego:
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
http://bip.miastomyszkow.pl/
5. Informacja wskazującą link do pobrania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miasta Myszkowa, zgodnie z którym,
prowadzone będzie przedmiotowe postepowanie:
http://bip.miastomyszkow.pl/?a=12101
6. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branży sanitarnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych inwestorskiego przy realizacji
odbiorze i rozliczeniu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi
w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego” w
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zgodności
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i innymi obowiązującymi
przepisami prawa. Realizacja robót budowlanych ww. zadania jest dofinansowana z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem realizacji przedmiotu
zamówienia jest poprawa warunków życia mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych
przy ul. Rolniczej w Myszkowie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, drogi wraz
z kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem sieci wodociągowej i przebudową sieci gazowej
wysokiego ciśnienia i zabezpieczenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Przedmiotem
zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad
budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zabezpieczeniem sieci wodociągowej, przebudową
sieci gazowej wysokiego ciśnienia i zabezpieczenie sieci gazowej średniego ciśnienia
określonych
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i STWiORB.
Zamawiający wymaga od inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności:
1) udziału w czynnościach związanych z procesem budowlanym zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia
ulicznego”, zwanego dalej w niniejszej umowie w skrócie „wykonawcą robót budowlanych”;
2) kontroli prowadzonych robót w branży sanitarnej z uwzględnieniem zapisów planu BIOZ
opracowanego przez Wykonawcę i przejętego przez Zamawiającego;
3) kontroli jakości używanych/wbudowanych przez wykonawcę robót budowlanych
materiałów/wyrobów budowlanych oraz dokumentów (certyfikaty, atesty), z których wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych każdego używanego na budowie wyrobu, aby
zapewnić wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.), a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie wykonawcy robót
budowlanych;
4) zapewnienia skuteczności nadzoru inwestorskiego poprzez między innymi dokonywanie
w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, opisanych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz obowiązujących normach,
wskazanie miejsc do pobrania próbek itp.;
5) kontroli postępu robót, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
zadania
inwestycyjnego
pn.
„Budowa
drogi
w
ul.
Rolniczej
wraz
z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego”;
6) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
7) sprawdzania posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych przewidzianych prawem
licencji w odniesieniu do przedmiotu zadania inwestycyjnego, w szczególności
w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych;
8) niezwłocznego
informowania
Zamawiającego
o
występujących
utrudnieniach
w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień oraz
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub na
termin zakończenia robót;
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9) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu
budowlanego;
10) kontroli nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;
11) wyjaśniania z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych
z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych;
12) obecności na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego, w takich odstępach czasu,
które zapewniają przede wszystkim skuteczność nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi;
13) udział w naradach koordynacyjnych i technicznych na terenie budowy z udziałem
Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, dotyczących budowy, oraz w przypadku
takiej konieczności sporządzanie protokołów z narad;
14) w terminie: 24 godzin, liczonych od godziny dostarczenia wezwania
w sposób określony w § 7 ust. 4 i 5 niniejszej umowy stawienie się w siedzibie Zamawiającego
inspektora nadzoru inwestorskiego;
15) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji robót budowlanych,
oraz
na
każde
żądanie
Zamawiającego:
udzielanie
informacji
ustnych
i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów
związanych z realizacją umowy;
16) ochrony interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego, mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej
z wykonawcą robót budowlanych;
17) przeprowadzania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, udokumentowanych
stosownymi wpisami do dziennika budowy - w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości
wykonawcy robót budowlanych do tych odbiorów;
18) potwierdzenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbiorów częściowych lub
odmowy gotowości tego wykonawcy do odbioru - w terminie 4 dni od daty zgłoszenia gotowości
wykonawcy do odbiorów wykonanych robót;
19) organizowania i przeprowadzania komisyjnych odbiorów częściowych robót budowlanych,
włącznie z przygotowaniem protokołu odbioru tych robót;
20) dokonania czynności związanych z przygotowaniem nadzorowanych robót budowlanych do
odbioru technicznego (końcowego);
21) weryfikacji operatu kolaudacyjnego zrealizowanej inwestycji, opracowanego przez
wykonawcę robót budowlanych wraz z wydaniem opinii o jego kompletności w ciągu
4 dni od przekazania go przez wykonawcę robót budowlanych;
22) wnioskowanie do Zamawiającego o odmowę odbioru końcowego, najpóźniej przed jego
zakończeniem. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez
Wykonawcę;
23) potwierdzenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego poprzez
wpis do dziennika budowy;
24) organizacji i przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, włącznie
z przygotowaniem protokołów odbioru tych robót;
25) uczestniczenia w komisjach odbiorowych podczas odbiorów częściowych i odbioru
końcowego;
26) prowadzenia pod względem merytorycznym, ilościowym (zakres) i rachunkowym kontroli
oraz weryfikacji kosztów dotyczących wszystkich nadzorowanych robót, kontroli rozliczeń
finansowych za wykonane i odebrane roboty budowlane, w tym sprawdzania rozliczeń
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wykonawców
robót
i
potwierdzenia
zakresu
wykonanych
robót
i należnych im kwot, odpowiadających złożonej ofercie - w terminie 4 dni od daty dostarczenia
dokumentów;
27) sprawdzania faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi
przez wykonawcę robót budowlanych - w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentów,
potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych, ich wartości jako
podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
28) rozliczenia końcowego robót;
29) udzielania
informacji
oraz
wskazówek
Wykonawcy
robót
budowlanych
i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji;
30) przygotowania korespondencji dotyczącej jakości robót, usunięcia wad przez wykonawcę
robót budowlanych w okresie wykonywania robót budowlanych;
31) udziału w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym,
w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych;
32) w razie konieczności wydania opinii o zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych
materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia winna zawierać informację,
czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych materiałów/urządzeń gwarantują
realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz czy zapewniają uzyskanie
parametrów technicznych/użytkowych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
33) wnioskowania
o
obniżenie
wynagrodzenia
wykonawcy
robót
budowlanych
z określeniem utraty wartości przedmiotu umowy, w przypadku występowania wad nie nadających
się do usunięcia, ale pozwalających na użytkowanie obiektu;
34) nadzoru nad wykonaniem ewentualnych robót dodatkowych;
35) udziału w sprawach związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego w okresie
gwarancji i rękojmi z tytułu wady wykonanych robót budowlanych poprzez:
a) uczestniczenie
w
komisyjnych
przeglądach
gwarancyjnych,
włącznie
z przygotowaniem stosownych protokołów,
b) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed upływem okresu rękojmi za wady, włącznie
z przygotowaniem stosownego protokołu,
c) uczestniczenie w komisyjnym odbiorze przed upływem okresu gwarancji włącznie
z przygotowaniem stosownego protokołu, korespondencji dotyczącej usunięcia wad przez
wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady,
d) pomoc Zamawiającemu
w egzekwowaniu usunięcia wad przez wykonawcę robót
budowlanych lub zorganizowanie ich usunięcia przez innego wykonawcę na koszt wykonawcy
robót budowlanych,
e) potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie
gwarancyjnym;
36) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej,
które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego.

Przedmiot główny: CPV : 71.52.00.00-9 Nazewnictwo : usługi nadzoru budowlanego.
Dodatkowy przedmiot : 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Całość dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz
z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego” dostępna jest pod linkiem:
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https://miastomyszkow.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/318092/budowa-drogi-w-ulrolniczej-wraz-z-infrastruktura-techniczna-i-dobudowa-oswietlenia-ulicznego
w
zakładce
„załączniki”.
7. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana):
Usługa.
8. Informacja o wymaganiach stawianych przedmiotowi zamówienia, jeżeli zamawiający stawia
takie wymagania:
Nie dotyczy.
9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych,
potwierdzenia spełniania wymagań przedmiotowych:

jeżeli

zamawiający

wymaga

Nie dotyczy.
10. Termin wykonania zamówienia:
od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego (zgodnie z umową
nr ZP.272.7.2022 zawartą pomiędzy Gminą Myszków a Wykonawcą robót budowlanych tj. do
dnia 20.10.2023 r.) a po tym terminie do wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 2 pkt
35 i § 2 ust. 6 wzoru umowy.
11. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców:
1) - w zakresie podstaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
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Wykonawca może zostać wykluczony
postępowania o udzielenie zamówienia.

przez

Zamawiającego

na

każdym

etapie

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym powyżej
przez Zamawiającego, stanowi załącznik nr3 do zapytania ofertowego.
12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania warunków udziału:
Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu, dotyczący:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1) wykonanie przynajmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru,
kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej lub gazowej o długości co najmniej 500 m.
2) posiadanie uprawnień budowanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
UWAGA
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia
budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego.
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w
państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu
właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w
Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od
Wykonawcy następujących dokumentów:
2) wykazu usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowo6

dami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane. Ww. wykaz usług stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

13. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się
komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i obierania korespondencji elektronicznej, jeżeli
zamawiający zamierza stosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki
komunikacji elektronicznej:
Poczta elektroniczna, telefon.
14. Wskazanie osób upoważnionych po stronie zamawiającego do komunikowania się
z wykonawcami:
Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Katarzyna Chmiela, tel. (34) 313-26-82 wew. 149, e-mail:k.chmiela@miastomyszkow.pl
15. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi do 30 dni od terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić według załączonego wzoru formularza oferty (załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego). Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego
wzoru oferty, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego podając
w temacie: „Dotyczy zapytania ofertowego nr IM.271.3.5.2022.KC – Nadzór inwestorski branży
sanitarnej – Budowa drogi w ul.Rolniczej - Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert:
05.07.2022r., godz. 11.15”
17. Sposób oraz termin składania ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej należy
dodatkowo podać miejsce składania ofert):
1) Wykonawca w postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę stanowi wypełniony
i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego (postać pisemna z własnoręcznym podpisem).
4) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub ich
pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą złożyć należy pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6) Oferta wraz ze wszystkim załączonymi do niej dokumentami (załącznikami) stanowi jedną
całość.
7) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę
w ofercie błędy i omyłki w zapisach, przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
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8) Ofertę należy przygotować tak, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami, zostały
połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte,
spięte, bindowane, itp.) oraz ponumerowane.
10) Zgodnie z żądaniem Zamawiającego dotyczącego wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców, Wykonawca w formularzu ofertowym winien zamieścić
ww. dane.
11) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:
„Dotyczy zapytania ofertowego nr IM.271.3.5.2022.KC – Nadzór inwestorski branży
sanitarnej – Budowa drogi w ul.Rolniczej - Nie otwierać przed upływem terminu
otwarcia ofert: 05.07.2022r., godz. 11.15”
12) Kopertę lub inne opakowanie, w której będzie znajdowała się oferta, należy:
 zaadresować na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta Myszkowa,
ul. Kościuszki nr 26, 42-300 Myszków, Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój
nr 109),
 opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy składającego ofertę.
13) Miejsce i termin składania ofert:
miejsce składania ofert: Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109)
w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
termin składania ofert: do dnia 05.07.2022r., do godz. 11:00.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
14) Termin otwarcia ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej należy dodatkowo
podać miejsce otwarcia ofert):
W siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26 w pokoju
nr 206 dnia 05.07.2022 r. o godz. 11:15.
18. Sposób obliczenia ceny:
1)

2)
3)

4)
5)

Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, która została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie
liczbowym i słownie, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Podstawą do określenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załączoną
dokumentacją.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny oferty,
Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych
omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp.
Ww. cena jest wynagrodzeniem brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Należy podać cenę z podatkiem VAT.
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19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i przypisanymimi do nich wagami:

L.p.

Kryterium

Waga kryterium w ocenie ofert

1.

Cena

100 %

Razem

100 %

2) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta niepodlegająca odrzuceniu, o najniższej cenie.
3) W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym oferty Wykonawcy w zakresie kryteriów oceny ofert, Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny.
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych zwierających nową cenę.
5) Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstanie
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania
kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek:
a) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
c) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
d) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w zapytaniu
ofertowym.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego w formie pisemnej, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą, najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy składa:
a) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
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3.

4.

5.
6.

7.

b) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile pełnomocnictwo nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
c) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;
Umowa, o której mowa powyżej, winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), sposób
rozliczenia między stronami umowy należności otrzymanych od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia wykonawcy, wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania umowy, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zamawiający przygotowuje umowę do zawarcia jej z Wykonawcą zgodnie z wzorem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, wprowadzając niezbędne informacje i dane wynikające
z wybranej w postępowaniu oferty Wykonawcy oraz aktualnych dokumentów dotyczących
umocowania osób reprezentujących Wykonawcę i ewentualnego udzielonego przez te osoby
pełnomocnictwa.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
określonych w § 13 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

21. Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
23. Integralną część Zapytania ofertowego stanowią:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty,
2) Załącznik nr 2 – wykaz usług,
3) Załącznik nr 3 – wzór umowy,
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

..………………………………..…………..…...............
Burmistrz Miasta Myszkowa lub osoba upoważniona
(data i podpis)

Sporządziła : Katarzyna Chmiela
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