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Rybczewice, 20.09.2019r. 

IZP.271.38.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego 

 

Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad realizacją robót 

budowalnych i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja Zabytkowego dworu  

w Rybczewicach Drugich ”. 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46, REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461, nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  

poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00., wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00 

Adres poczty elektronicznej: urzad@rybczewice.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie oznaczone jest znakiem: IZP.271.38.2019. Wykonawcy powinni we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz na podstawie 

Zarządzenia nr 0050.1.1.2016 Wójta Gminy Rybczewice z dnia 2 stycznia 2016 r.  

mailto:urzad@rybczewice.pl
http://www.rybczewice.pl/
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w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie 

przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4. pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  

w Urzędzie Gminy Rybczewice. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

konserwatorskiego nad pracami budowalnymi i instalacyjnymi w ramach projektu 

„Modernizacja Zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich” współfinasowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2013-

2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich. 

4.1 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:  

- architektonicznej, 

- konstrukcyjnej,  

- sanitarnej, 

- elektrycznej. 

 

4.2 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego obejmuje:  

 

Szczegółowy zakres robót objęty nadzorem przedstawia dokumentacja projektowa, 

przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych. 

Materiały są dostępne na stronie http://bip.rybczewice.pl/index.php?id=144&p=460 lub  

w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice. 

4.3 Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu  przepisów art. 25 i 26 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Do obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji należeć będzie także m.in.:  

http://bip.rybczewice.pl/index.php?id=144&p=460


 

 

________________________________________________________________Strona 3 z 11 
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad pracami budowalnymi 

i instalacyjnymi w ramach projektu „Modernizacja Zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich” 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji zadania z dokumentacją techniczną, przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na 

budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy, 

b) prowadzenie wszelkich praw formalno-prawnych związanych z wykonaniem, 

odbiorami i zakończeniem robót, 

c) udział w czynnościach  przyjęcia rozwiązań projektowych oraz w naradach 

koordynacyjnych w miarę potrzeb na powiadomienie Zamawiającego, 

d) niezwłoczne stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego  

i Wykonawcy robót objętych nadzorem, 

e) prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz 

sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót, 

f) sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie, 

g) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, 

h) żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania 

dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja 

projektową, 

i)opiniowanie – w przypadku propozycji wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, 

konstrukcji, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, 
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technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż 

przewidziano w dokumentacji projektowej, 

j) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów z prób, testów  

i sprawdzeń wymaganych przepisami, dotyczących wykonanych robót 

budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie 

zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, oraz 

uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami sieci, instalacji, urządzeń  

i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji 

k) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i sygnalizowanie –  

z odpowiednim wyprzedzeniem– o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na 

realizację zadania, w tym na jego terminowe zakończenie 

l)poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju 

i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

m) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji 

Zamawiającego, 

n) udział w przeglądach gwarancyjnych robót w czasie trwania okresu 

gwarancyjnego, 

o) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

 

5. Kod CPV 

71520000-9 - Usługi nadzoru budowalnego 

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 

 

6. TERMIN WYKONANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

6.1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy. 
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6.2 Termin zakończenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia odebrania prac 

budowlanych i instalacyjnych przez komisję odbioru robót i zatwierdzenia przez Wójta 

Gminy Rybczewice 

6.3 Termin wykonania robót budowlanych i instalacyjnych został - rozpoczęcie realizacji 

zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 01.10.2019 r., zakończenie do 31.10.2020 r.  

 

7. WYMAGANE WARUNKI 

7.1. Zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami inspektor powinien posiadać: uprawnienia budowlane, aktualne zaświadczenie z 

izby architektów, dokumenty potwierdzające 18-miesięczne doświadczenie w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

 

8. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

8.1 „Oświadczenie o uprawnieniach osób wykonujących zamówienie” na druku, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

8.2 Decyzja o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie 

8.3 Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierskiej  

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni od upływu terminu składania ofert do dnia 

29 październik 2019 r. 

9.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert, zaś kończy się z dniem zawarcia umowy. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

10.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
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11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2  Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna podpisać się w sposób czytelny lub 

uwiarygodnić podpis imienną. pieczątką.  

11.3  Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych 

zamawiającemu, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub 

notarialnie poświadczoną kopię. 

11.4  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11.5  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

11.6  Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

11.7  Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie 

poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

11.8  Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy powinny być 

spięte ze sobą w sposób trwały. 

11.9  Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.10 ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na załączonym 

druku wraz z kompletem wymaganych załączników. Zamawiający nie wyraża zgody 

na złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

 

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

12.1  Podpisaną ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 

do dnia 30.09.2019 r. (wtorek), do godz. 10.00, pocztą lub osobiście– na adres Urząd 

Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice lub drogą e-mailową- na 

adres: zamowienia@rybczewice.pl. Do wiadomości mailowej powinien być dodany 

załącznik w pliku typu pdf lub jpg.  

zamowienia@rybczewice.pl
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Na kopercie lub w temacie maila należy wpisać: „Oferta na nadzór inwestorski 

konserwatorski- Modernizacja Zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich ” 

oraz „Nie otwierać przed 30 września 2019 r. godz. 10:15. 

Oferty złożone po podanym terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku braku ww. danych na kopercie Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu braku danych np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w 

przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcia w trakcie 

sesji otwarcia ofert. 

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 

oznakowanych z dopiskiem „ ZMIANA”. 

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12.2  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Urzędu Gminy Rybczewice, Stryjno Kolonia 1, 21-065 Rybczewice. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  

i zostać podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana 

przez wykonawcę cena stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie. 

Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym wg załączonego druku  

(wg załącznika nr 1 do zapytania). 

 

14. INFORMACJA DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  

A WYKONAWCĄ. 
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – w złotych polskich. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) cena ofertowa o wadze 90% (oferowaną cenę Wykonawca poda  

w ust. 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego), 

b) termin płatności rachunku/faktury o wadze 10% (oferowany termin płatności 

rachunku/faktury Wykonawca poda w ust. 2 formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.   

3. Punkty w kryteriach oceny ofert zostaną obliczone w następujący sposób: 

 

1. Cena – znaczenie kryterium 90 % = 90 pkt 

Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest najkorzystniejszą i otrzyma 90 

punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych 

według wzoru :  

                  Cena brutto oferty najtańszej 

Pc   =       --------------------------------------      x 90  

          Cena brutto oferty ocenianej 

 

Pc  –  ocena punktowa za cenę 

 

2. Termin płatności rachunku/faktury – znaczenie kryterium 10% = 10 pkt 

Kryterium „termin płatności rachunku/faktury” będzie rozpatrywany na podstawie 

długości terminu płatności rachunku zadeklarowanego w formularzu ofertowym. 

Uwaga: 
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Najkrótszy możliwy termin płatności rachunku/faktury wymagany przez 

Zamawiającego: 14 dni. 

Najdłuższy możliwy termin płatności rachunku/faktury VAT uwzględniony do oceny 

ofert: 30 dni. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do 

oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie z 

Wykonawcą. 

Wykonawca, który zaoferuje wartość 30 dni - otrzyma 10 pkt, 

Wykonawca, który zaoferuje wartość 20 dni – otrzyma 5 pkt, 

Wykonawca, który zaoferuje wartość 14 dni – otrzyma 0 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T 

P – łączna liczba punktów ocenianej oferty 

Pc – liczba punktów uzyskana w kryterium cena 

T – liczba punktów uzyskana w kryterium termin płatności 

4. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród 

nieodrzuconych ofert.  

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

16.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:  

- dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, 

- jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących 

wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 

 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 
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Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zamawiający może wnosić o przedłużenie czasu wykonywania umowy w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) przedłużenia terminu zamówienia, 

2) konieczności wykonania prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia 

wynikających z okoliczności, których nie dało się przewidzieć podczas zawarcia 

umowy. 

Wydłużenie czasu wykonania umowy nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmian umowy  

z Wykonawcą. 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości stawki 

VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o 

dane dotyczące ceny ofertowej w rozbiciu na cenę netto i VAT, które wykonawca 

przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadkach, gdy: 

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 

instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie, w sposób wynikający z aneksu/aneksów do umowy o dofinansowanie, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w sposób 
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wynikający ze zmian regulaminów, instrukcji, innych przepisów obowiązujących 

beneficjentów środków zewnętrznych, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących projektu. 

5. Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, przewiduje możliwość zmiany osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać 

warunki określone w umowie. 

 

19. INNE POSTANOWIENIA: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu  

o zamówienie publiczne. 

 

20. OSOBA DO KONTAKTÓW 

Marcin Kucharski – tel. (81) 58 44 467 , email: m.kucharski@rybczewice.pl  w godzinach 

pracy Urzędu 

 

21. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

Oświadczenie o uprawnieniach osób wykonujących zamówienie - załącznik nr 2 

Projekt umowy - załącznik nr 3 

 

Za upoważnienia Wójta Gminy Rybczewice 

/-/ mgr Renata Trała 

       Sekretarz Gminy 
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