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Zaproszenie do składania ofert        

Zapraszamy do złożenia oferty w sprawie: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji                                 

„ Samodzielność energetyczna gminy Biała – etap I”  

– 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 inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

oświatowych w Białej, Śmiczu i Gostomia. Jest to zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj i 

wybuduj”. 

 

W ramach prac budowlanych planowane jest : 

Biała : 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej liczącej 118 paneli o mocy 340 Wp każdy, 

- montaż elektrowni wiatrowej pionowej o mocy 9,6 – 10,2 kW, 

- modernizacja instalacji c.o. – montaż grzałek 

Gostomia  

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej liczącej 27 paneli o mocy 340 Wp każdy, 

Śmicz: 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej liczącej 18 paneli o mocy 340 Wp każdy. 

 

Opis planowanych działań znajduję się w Programie funkcjonalno- użytkowym, stanowiącym załącznik 

do niniejszego zaproszenia.  
 

Pełnienie funkcji inspektora obejmować będzie etap sporządzania dokumentacji technicznej jak i okres 

wykonywania robót budowalnych wraz z uzyskaniem pozwoleń, niezbędnych do uruchomienia i 

funkcjonowania instalacji. 

 

Link do postępowania przetargowego na wykonanie prac budowalnych i projektowych dla zadania: 

https://bip.biala.gmina.pl/7104/1105/samowystarczalnosc-energetyczna-gminy-biala-etap-i.html 

 

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

2. Kryteria oceny ofert:  

Cena  -  100 % 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w 

zapytaniu ofertowym. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia: tj. pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizację inwestycji związanych z termomodernizacja bądź 

modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej o min. wartości zadania 150 000 zł brutto.  

Ponadto nadzór dysponować musi inspektorem, który posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania i 

nadzorowania pracami elektro-instalacyjnymi.  

 

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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; 

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

4) 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; 
 

5. Termin realizacji zamówienia: 

od podpisania umowy  do dnia 30 września 2021 r. 

6. Termin złożenia ofert:  

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  8 stycznia 2021  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 nad realizacją inwestycji 

„Samodzielność energetyczna gminy Biała – etap I „ 
 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

Pani Aleksandra Sokołowska, ul. Rynek 10, pok. nr 2 , tel. 77 4388542  

 

Z up. Burmistrza 

mgr inż. Aleksandra Sokołowska 

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej  

i Zamówień Publicznych 

........................................ .................................................................. 
             [przygotował]              [podpisał w imieniu Zamawiającego] 
 

Biała, dn.  22.12.2020 r.   

W załączeniu: 

1. Wzór formularza oferty. 

2. Program funkcjonalno-użytkowy. 

3. Audyt energetyczny 
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