„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Działdowo, 29 grudzień 2017r.
RPZ. 271.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Działdowo ogłasza zapytanie dotyczące usługi pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru w projekcie pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo”
I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
tel. (23) 697 07 00
fax: (23) 697 07 01
e-mail: sekretariat@ ugdzialdowo.pl
II. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art.
43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 106).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży kanalizacyjnej przy realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat,
Gmina Działdowo”.
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Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka
wodno – ściekowa” objętego PROW na lata 2014 - 2020.
Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
2. Zakres robót budowlanych, które mają być objęte nadzorem:
A. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 mm – 5263,25 m.
B. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 160mm – 630,06 m
(przyłącza).
C. Budowa oczyszczalni ścieków.
D. Budowa przepompowni ścieków.
Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego, którego ma dotyczyć prowadzony nadzór
inwestorski znajduje się w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, przedmiarze robót,
specyfikacji technicznej wykonania i odbiorze robót budowlanych. Dokumentacja ta
dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.dzialdowo.ug.gov.pl.
3. Do obowiązków zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
 Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
(Rozdz. 3, Art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:
- kontrola jakości wykonywanych prac budowlano-montażowych , zgodności robót
z dokumentacją techniczną, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi ,
normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego
użytkowania,
- sprawdzanie i badanie materiałów i urządzeń ,sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę
odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań),
- kontrolowanie ilości i jakości wykonywanych robót,
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla właściwego wykonania
robót,
- przeprowadzanie odbiorów częściowych i zanikowych oraz odbioru końcowego,
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, a w razie potrzeby zaciąganie opinii
autora projektu bądź rzeczoznawców,
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- bieżące informowanie inwestora o postępie robót i ewentualnych trudnościach,
- sprawdzanie i zatwierdzanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,
 Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego;
 Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
 Wyegzekwowanie od projektanta i wykonawcy zobowiązań wynikających z umów
zawartych z Zamawiającym;
 Zorganizowanie i udział w pracach komisji odbioru oraz przekazania obiektu do
użytkowania;
 Wystawienie świadectwa ukończenia robót rozpoczynającego okres gwarancyjny.
III. Termin realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy: do dnia całkowitego rozliczenia zadania
inwestycyjnego, po jego wykonaniu i odbiorze końcowym. Przewidywany termin
zakończenia robót budowlanych - 31.07.2018r. Zmian ww. terminu nie jest zmianą umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu:
1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego
osobę Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej posiadającego uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
kanalizacyjnych - bez ograniczeń.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania: Oświadczenie o dysponowaniu
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonych
dokumentów zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.
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2. Posiadanie odpowiedniego doświadczenia.
Warunek zostanie spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że osoba skierowana
do realizacji zamówienia publicznego posiada w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, doświadczenie jako kierownik budowy
lub robót w zakresie specjalności sanitarnej lub inspektor nadzoru inwestorskiego budowy lub
robót w zakresie specjalności sanitarnej na przynajmniej 3 robotach budowlanych
polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, w tym 1 robota o wartości co najmniej
2 000 000,00 zł.
W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
wykaz zrealizowanych robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania)
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem paramentów wymaganych dla każdego zadania, daty miejsca wykonania oraz
z załączeniem, co najmniej 2 dokumentów, dla każdego zadania, potwierdzających należyte,
zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie i ukończenie roboty.
Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonych
dokumentów zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.

V. Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
a. Cena [PLN] – waga 80%
b. Doświadczenie inspektora nadzoru - waga 20%
2) Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P),
będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach P = C + D.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie
wygrywa oferta o najniższej cenie.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
1) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym
wzorem:
C = C min / C bad. x 80 pkt.(zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)
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gdzie: C min - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert (w PLN łącznie z
podatkiem VAT);
C bad. - cena całkowita oferty badanej (w PLN łącznie z podatkiem VAT).
2) Liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie wykonawcy – pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- dla trzech robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – 0 pkt.
- dla czterech robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – 10 pkt.
- dla pięciu i więcej robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – 20 pkt.
3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta została
oceniona, jako najkorzystniejsza (uzyska łącznie największą ilość punktów) w oparciu
o podane kryteria wyboru.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia
powiązań

osobowych

lub

kapitałowych

pomiędzy

Zamawiającym

lub

osobami

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy, a wykonawcą;
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

VII. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

VIII. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Forma dokumentów.
1. Oferta powinna zawierać:
a)

Dane identyfikacyjne oferenta;

b)

Datę sporządzenia oferty;

c)

Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

d)

Cenę oferty (netto oraz brutto, wartość podatku VAT) ujmującą wszystkie

upusty cenowe;
e)

Termin ważności oferty;

f)

Podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu;

g)

Termin realizacji zamówienia;

h)

Okres gwarancji.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a)

oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
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oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu

b)

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
wykaz zrealizowanych robót budowlanych według

c)

wzoru stanowiącego

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami;
parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

d)

3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć pisemnie (osobiście, listownie) w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo,
w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018r. do godz.
10:00
2. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta zawierająca ofertę winna być
opatrzona nazwą albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania
tj. dokładnym adresem Wykonawcy. Kopertę należy dodatkowo oznaczyć
w następujący sposób:
RPZ.271.5.2017
Oferta na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w projekcie pn.:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków
w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo”
Nie otwierać przed dniem 12 stycznia 2018 r. godz. 1030
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Działdowo,
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pokój 34, w dniu 12 stycznia 2018r.
o godz. 10:30.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez
Wykonawcę. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający prawo osób
podpisujący ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
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6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, powinna być
sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie,
w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.
7. Ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1
do Zapytania ofertowego.
8. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie. Zaleca się aby wszystkie strony ofert były ponumerowane
i parafowane.
9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
11. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem
odrzucenia oferty.
12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

X. Wymaganie co do oferty cenowej.
Ceną oferty jest cena za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, uwzględniająca
wszystkie koszty związane z jego wykonaniem w tym podatek VAT naliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
XI. Sposób zapłaty:
1.Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie między stronami zawarta umowa pisemna
(wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do zapytania), na podstawie, której dokonaniu odbioru
końcowego prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego nastąpi zapłata
w wyznaczonym terminie od dnia doręczenia faktury.
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą
korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym
zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
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1) terminu realizacji przedmiotu umowy przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, takimi jak np. warunki
atmosferyczne (opady deszczu),
2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy,
3) powierzenia wykonania części zadania podwykonawcy.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
XII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców na stronie internetowej http://www.dzialdowo.ug.gov.pl/ oraz na stronie
www.portalogloszen.arimr.gov.pl

XIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Mariusz Margalski, Tel.(23) 697 07 03, inwestycje@ugdzialdowo.pl
XIV Załączniki:
Do niniejszego Zapytani ofertowego dołączono:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w
postępowaniu;
4. Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych;
5. Załącznik nr 5 - Referencje (szt. ....);
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

