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ZAPYTANIE CENOWE

Burmistrz M iasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza,
Szymanowskiego i W ieniawskiego w Bogatyni.

obejmującego przebudowę uzbrojenia podziemnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 
z przykanalikami, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem, remont ulic 
ze zmianą organizacji ruchu docelowego, remont chodników, zjazdów, placów manewrowych, miejsc 
postojowych w wyżej wymienionych ulicach, realizowanego na podstawie dokumentacji projektow o-  
kosztorysowej opracowanej przez Biuro Projektowe „SD PROJEKT s.c.” z siedzibą w Poznaniu 
ul. Szymborska 10/8 w specjalnościach :
- drogowej

- instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych

- instalacyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych 

przy kosztorysowym rozliczeniu robót.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie:
1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, przedmiarami, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z warunkami 
dokumentacji projektowej, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych,
4) sprawdzanie i potwierdzenie faktycznie wykonanych robót (książka obmiarów) oraz kontrola 

usunięcia wad,
5) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wpisów o konieczności wykonania prób 

i badań,
6) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja powodowała zagrożenia bądź powodowała by niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

7) kontrola finansowa wykonywanych robót (kosztorys podwykonawczy),
8) kontrola ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzenie rzeczowe i finansowe 

zrealizowanych robót zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo- 

finansowym,
9) prowadzenie bieżącej kontroli prowadzonych robót przynajmniej trzy razy w tygodniu oraz na 

każde uzasadnione wezwanie wykonawcy lub Zamawiającego potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy,



10) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót,
11) kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
12) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej,
13) koordynacja prac nadzoru inwestorskiego z nadzorem autorskim i archeologicznym,
14) informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót,

które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania;
15) uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający powiadomi Inspektora

Nadzoru o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu;
16) Współpraca z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych w zakresie rozliczeń finansowych ze środków 

zewnętrznych.

II. Termin realizacji/wykonania zamówienia
Do dnia odbioru końcowego zadania 
Przewidywany okres realizacji zadania:
- przekazanie placu budowy -  lipiec 2017 r.
- odbiór końcowy zadania -  do końcowego finansowego rozliczenia zadania

III. W ynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w 4 równych częściach.
- każda z trzech pierwszych części płatna będzie po wykonaniu i potwierdzeniu zaawansowania robót
0 wartości co najmniej 25 % zakresu rzeczowego robót budowlanych
- czwarta część płatna będzie po wykonaniu i odbiorze całego zakresu rzeczowego robót oraz 
rozliczeniu zadania.

IV. Oferta winna być sporządzona na załączonym do Zapytania ofertowego formularzu „OFERTA”
1 dodatkowo zawierać:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z centralnej ewidencji działalności 
gospodarczej;

2. Uprawnienia budowlane w zakresie objętym zapytaniem;
3. Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym 

zaświadczeniem wydanym przez tę izbę;
4. Cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT;
5. Wykaz niezbędnych danych jakie winny być przekazane celem realizacji opracowania

V. Zamawiający będzie wymagał, aby Inspektor Nadzoru zawarł umowę na pełnienie funkcji nadzoru 
inwestorskiego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący 
integralną część zapytania ofertowego.

VI. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu M iasta i Gminy 
Bogatynia, ul. Daszyńskiego 12, 59-920 Bogatynia w nieprzekraczalnym terminie do .3.Y.Q . .? .2 0 17 r. 
do godz. 14.00 z dopiskiem:
„OFERTA NA NADZÓR INW ESTORSKI PRZY BUDOW IE CHODNIKÓW  ORAZ 
PRZEBUDOWIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO ULIC KARŁOW ICZA, SZYMANOWSKIEGO i 
WIENIAW SKIEGO W BOGATYNI”

W załączeniu:
1. Projekt umowy
2. Formularz „OFERTA”
3. Dokumentacja


