
                                                                                         
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  :   Europa inwestująca w obszary wiejskie  

 

Biała, dnia 13.07.2016 r. 
                                                                                                                            [miejscowość]       

Zaproszenie do składania ofert 

 

Gmina Biała , ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 

Zapraszamy do złożenia oferty w sprawie: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej 
– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją przebudowy ulicy Kilińskiego w Białej ( pomiędzy ulicą Prudnicką i 

obwodnicą miasta drogą wojewódzką nr 414 ) długości 1,116 km . Droga przebiega przez teren 

zabudowany i niezabudowany. 

W ramach prac budowlanych planowane jest : 

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA 11  

- wykonanie chodników z kostki betonowej 

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej lub  kruszywa łamanego,  

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

- wymiana odcinków kanalizacji deszczowej z PVC 200, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego,  

Szczegółowy zakres prac, konstrukcje i wymiary zawiera wyciąg z dokumentacji technicznej ( projekt 

zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót), stanowiące załącznik do zapytania ofertowego. 

Zaleca się oferentom szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy, 

 

2. Kryteria oceny ofert:  

2.1. Cena  -  80 % 

       

                                  najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

Liczna punktów =  ……………………………………………………………………. x 80 

    cena badanej oferty 

 

2.2. Doświadczenie wykonawcy – 20 % 



Pełnienie funkcji funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego   : 

- jedno zadanie – 10 pkt 

- dwa i więcej zadań – 20 pkt  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca 

wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu : 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. 

pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem 

Zamawiającego tj. budowy, przebudowy, modernizacji drogi publicznej ( gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) o wartości  min. 800 000 zł oraz potencjału osobowego 

czyli inspektora w specjalności drogowej, sanitarnej i elektrotechnicznej. 

 

4. Zakres wykluczenia : 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca  2017 r. 

6. Termin złożenia ofert:  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2016 r. 

    

 Ofertę należy złożyć : 

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę  i adres wykonawcy oraz 

napis: „Rozpoznanie cenowe na:   

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej 

 



7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pani Aleksandra Sokołowska, ul. Rynek 10, pok. nr 2 , tel. 77 4588542  

 

 

Aleksandra Sokołowska                                              Edward Plicko 

 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej                              Burmistrz 

i Zamówień Publicznych  

........................................ .................................................................. 
             [przygotował]              [podpisał w imieniu zamawiającego 
 

Biała, dn.  13.07 2016 r.   

 

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. Projekt zagospodarowania terenu wraz z przedmiarem robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


