Brody, dnia 02.02.2021 r.
PR.271.1.2021
Zapytanie ofertowe

1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dalej jako Inwestycja.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
2) Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: czas realizacji Inwestycji, z tym ustaleniem że
Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do
 Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2021 r.
 Wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacja powykonawczą do dnia
28.04.2022 r.
3) Warunki realizacji zamówienia
1. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej fakturą VAT na podstawie:
1) jednej faktury częściowej w wysokości do 40% wynagrodzenia określonego w
ust.1 – płatnej po osiągnięciu przez Wykonawcę Inwestycji 50% stopnia
zaawansowania robót. Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych
nastąpi na podstawie wartości zaakceptowanych protokołów częściowego odbioru
robót budowlanych,
2) faktury końcowej po zakończeniu Inwestycji i innych zobowiązań Wykonawcy
Inwestycji oraz dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi
Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Kwota faktury końcowej stanowić
będzie różnicę pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem brutto, a wynagrodzeniem
rozliczonym na podstawie faktury częściowej.
4) Osoba do kontaktów
1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Juliusz Dudziak, 68 371 21 55 wew. 202,
e-mail: gmina@brody.pl
2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia: Michalina Łajtar, 68 371 21 55 wew.
208, e-mail: promocja@brody.pl
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (zał. Nr 2) wraz z
załącznikami (zał. Nr 3 - 5)
3. Ofertę proszę złożyć wyłącznie na adres mailowy: gmina@brody.pl. Proszę o
wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania ofertowego z dnia 02.02.2021 r. na
pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i
wybuduj.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert.
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 10.02.2021 r. do godz. 10:00 wyłącznie na adres
mailowy: gmina@brody.pl Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: dot. zapytania
ofertowego z dnia 02.02.2021 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie tym nie będą rozpatrywane.
7) Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 zdolność zawodowa
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ( inspektor nadzoru ).
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)
 zdolność techniczna - doświadczenie
Wykonawca musi wykazać się co najmniej jednym nadzorem inwestorskim
zrealizowanym lub prowadzonym w ostatnich ( tj. bezpośrednio przed terminem
złożenia oferty ) 60 miesiącach przed upływem terminu składania ofert, w zakres
którego wchodziła co najmniej jedna robota zrealizowana w systemie zaprojektuj i
wybuduj, w ramach której wykonano roboty budowlane związane z budową lub
rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wartości
minimum 800 000 zł brutto lub co najmniej jedna dokumentacja projektowa
związaną z budową lub rozbudową lub przebudową ujęcia wody wraz ze stacją
uzdatniania wody oraz co najmniej jedna robota budowlana w ramach, której
wykonano roboty budowlane związane z budową lub rozbudową lub przebudową
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody, których łączna wartość wyniosła, co
najmniej 800 000 brutto.
8) Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku.
9) Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
 cena
 doświadczenie Wykonawcy
 czas reakcji – czas przyjazdu na wezwanie Zamawiającego
2. Znaczenie poszczególnych kryteriów:
 cena: 60%,
 doświadczenie Wykonawcy: 30 %
 czas reakcji – czas przyjazdu na wezwanie Zamawiającego: 10%
3. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
Ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie sumę punktów
przyznanych w trzech kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P= C+D+R
1.



przy kryterium: cena (C) - max. 60 pkt.

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = -------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 60%
cena brutto badanej oferty



przy kryterium: doświadczenie Wykonawcy (D) – max. 30 pkt.

Doświadczenie Wykonawcy oceniane będzie na podstawie ilości nadzorowanych
w okresie ostatnich 60 miesięcy (decyduje data zakończonego nadzoru) przed upływem
terminu składania ofert zadań, w zakres których – dla każdego pojedynczego zadania
wchodziła robota zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której
wykonano roboty budowlane związane z budową lub rozbudową lub przebudową
ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wartości minimum 800 000 zł brutto.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1 zadanie - 0 punktów (wymóg obligatoryjny)
2-3 zadania - 10 punktów
4-5 zadań – 20 punktów
6 i więcej zadań - 30 punktów
Uwaga : maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30 pkt.
Do oferty należy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie zadań.


przy kryterium: czas reakcji – czas przyjazdu na wezwanie Zamawiającego (R)
– max. 10 pkt.

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za niezwłoczny
czas przyjazdu na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego w przypadku
wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby, przy czym czas przyjazdu nie
przekroczy 24 godzin.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
do 2 godzin – 10pkt
powyżej 2 do 24 godzin – 5 pkt
powyżej 24 godzin – 0 pkt
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 10 pkt.
4. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba
punktów jaką możne uzyskać oferta – 100.
5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
10) Podstawa nieudzielenia zamówienia
1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
11)

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

12)

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie .
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek
sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie
danych niezgodnych z prawdą.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy
wskazany w zapytaniu ofertowym.
z-ca Wójta
/-/ Juliusz Dudziak

