Załącznik Nr 5 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł
w Urzędzie Miasta Myszkowa

Znak sprawy:
IM.271.7.15.2.2021.IG

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Myszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego
zamówienia publicznego:
1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim Prawem budowlanym w imieniu i na rzecz
Gminy Myszków, nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja oświetlenia
ulicznego w Gminie Myszków – II etap”.
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:
bip.miastomyszkow.pl w zakresie informacji na temat zamówienia
5. Informacja wskazująca 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 postępowanie: http://bip.miastomyszkow.pl/?a=12101
6. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi, polegającej na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
polskim Prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Myszków, nad realizacją zadania
inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków – etap II”.
Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przez osobę
wskazaną w ofercie Wykonawcy, jako wyznaczoną do realizacji zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333)
oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności
tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
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zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz.
220).
7. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana): Usługa
8. Informacja o wymaganiach stawianych przedmiotowi zamówienia, jeżeli zamawiający stawia
takie wymagania:
Wykonawca wymaga osobistego świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przez osobę
wskazaną w ofercie Wykonawcy, jako wyznaczoną do realizacji zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności
tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).
Za równoważne uprawnieniom budowlanym bez ograniczeń uważa się odpowiadające im
merytoryką i zakresem ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów niż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019r., poz. 831 z późn. zm.).
9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli
potwierdzenia spełniania wymagań przedmiotowych: Nie dotyczy

zamawiający

wymaga

10. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy, zakończenie:
30.05.2022 rok tj. do dnia planowanego terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego
pn:„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków – II etap”, a po tym terminie do
wykonania obowiązków określonych w §2 ust. 2 pkt 36 i §2 ust. 6 wzoru umowy.
Termin zakończenia wykonania zamówienia może zostać skrócony lub wydłużony w przypadku
skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy.
11. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców: Nie dotyczy
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 technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wymaga osobistego świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przez osobę
wskazaną w ofercie Wykonawcy, jako wyznaczoną do realizacji zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U.
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z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831), lub odpowiadające im
uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze
przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte
poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.
o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).
Za równoważne uprawnieniom budowlanym bez ograniczeń uważa się odpowiadające im
merytoryką i zakresem ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów niż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019r., poz. 831 z późn. zm.).
13. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności
tych uprawnień, lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na
podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).
14. 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:
- Drogą elektroniczna poprzez nadanie e-maila – skuteczne doręczenie w dacie nadania e-maila
- Telefonicznie
Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego: Iwona Gurbała tel. (34) 313-26-82
wew. 133, e-mail: i.gurbala@miastomyszkow.pl oraz Grażyna Łękarska, tel. 34 313 26 82 wew.
169, e-mail: g.lekarska@miastomyszkow.pl
Za termin doręczenia informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, uznaje się termin przejścia ich do systemu informatycznego prowadzonego
i kontrolowanego przez odbiorcę, tj.: w przypadku wysłanego maila – przyjęcie maila przez
serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim przekazywanych danych, udokumentowanego
raportem z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
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18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15. Wskazanie osób upoważnionych po stronie zamawiającego do komunikowania się
z wykonawcami:
Iwona Gurbała, tel. 34 313 26 82 wew. 133;
Grażyna Łękarska, tel. 34 313 26 82 wew. 169
16. Termin związania ofertą: 60 dni od daty składania ofert.
17. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego wzoru oferty, stanowiącego
załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
18. 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.
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. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty
podatku. Tylko w przypadku, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca w formularzu oferty, w miejscu do
tego wyznaczonym przez Zamwiającego, podaje niezbędne do oceny jego oferty informacje,
wskazując nazwę usługi/usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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:
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Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i normami oraz polskim Prawem budowlanym w imieniu i na
rzecz Gminy Myszków, nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków – II etap”.
Numer referencyjny postępowania: IM.271.7.15.2.2021.IG
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 21.09.2021r., godz. 10:05
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.
Oferty złożone po w/w terminie zostają automatycznie odrzucone.
19. Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: Sekretariat Burmistrza Miasta Myszkowa (pokój nr 109)
w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
b) termin składania ofert: do dnia 21.09.2021 r., do godz. 10:00.
20. Termin otwarcia ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej należy dodatkowo
podać miejsce otwarcia ofert):
a) pokój nr 204 – II piętro w budynku Urzędu Miasta Myszkowa, przy ul. Kościuszki
26, 42-300 Myszków,
b) termin otwarcia ofert: w dniu 21.09.2021 r. o godz. 10:05.
Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzone numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a osoba dostarczająca ofertę
otrzyma potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informacje:
1) numer referencyjny postępowania;
2) nazwa Wykonawcy składającego ofertę;
3) datę złożenia oferty;
4) godzinę i minutę złożenia oferty
21. Sposób obliczenia ceny:
1) Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą, która została
podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownym
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Cenę oferty, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego w złotych polskich (PLN), liczbowo i słownie.
3) Podstawą do określenia ceny oferty jest OPZ.
4) Cena za wykonanie zamówienia musi zawierać wszystkie elementy jakie składają się na
koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
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5) Realizacja zamówienia jest objęta stawką podatku VAT: 23%.
6) Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
7) Wykonawca kalkulując cenę oferty winien uwzględnić przepisy ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207
z późn. zm). Wykonawca przyjmujący zlecenie, który jest osobą fizyczną nie wykonującą
działalności gospodarczej, lub jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
nie zatrudnia pracowników oraz nie zawiera umów ze zleceniobiorcami, winien w cenie
oferty uwzględnić wysokość minimalnej stawki godzinowej (brutto) za godzinę
wykonywania usługi.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, o którym mowa powyżej, przed określeniem ceny
ustalił przewidywaną ilość godzin niezbędnych do należytego wykonania usługi,
a następnie sprawdził ile wynosi wówczas iloczyn co najmniej minimalnej stawki
godzinowej (18,30 zł brutto za godzinę) i ww. ilości godzin, określając tym dla siebie co
najmniej minimalny poziom wynagrodzenia.
9) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, który zatrudnia pracowników na podstawie
przepisów Kodeksu pracy, przed określeniem ceny ustalił dla siebie co najmniej minimalny
poziom wynagrodzenia w okresie nadzoru inwestorskiego, odpowiednio do wymiaru czasu
pracy pracownika i kwoty co najmniej 2800,00 zł, stanowiącej miesięczne wynagrodzenie
pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
22. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty na wykonanie zamówienia Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (t.j. 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.
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4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w zapytaniu ofertowym.
23. 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 w sprawie
zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego
2. 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;
b) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; o ile pełnomocnictwo nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
3. Podczas zawierania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie w sprawie
ustalenia, czy jako Zleceniobiorca podlega przepisom ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020r. poz.2207 z późn. zm),
w zakresie minimalnej stawki godzinowej, które jest załącznikiem nr 4 do umowy.
4. Podczas zawierania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie jako
zleceniobiorca, do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, które jest załącznikiem
nr 5 do umowy.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy,
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie określonych w § 12 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

zostanie

8. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

zostanie

24. Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Wzór umowy jest integralnym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.

BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA
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