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Bochnia dnia 30.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: ”Pełnienie
funkcji inspektora nadzoru dla „Przebudowy pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu
Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie
budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu, wentylacji mechanicznej,
wody, kanalizacji oraz elektryki”, w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Kompetencji
Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Bocheński
Ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
NIP 868-159-92-83
w imieniu, którego działa Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
reprezentowany przez Dyrektora Piotra Czekaja
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Przedmiot zamówienia
Kody CPV:
71520000-9 usługi nadzoru budowlanego
71700000-5 - usługi nadzoru i kontroli
71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w branżach: budowlanej, sanitarnej- instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami § 2 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr
2 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby będące inspektorami nadzoru w poszczególnych
branżach muszą posiadać odpowiednie uprawnienia.
Dokładny zakres robót budowlanych objętych nadzorem zamieszczony został na stronie
internetowej – www.zs3.bochnia.pl w zakładce przetargi – ogłoszenie nr XII - Przebudowa
pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
przy ul. Krakowskiej 20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji:
gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki”
Obowiązkiem Inspektora jest reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy w zakresie
sprawowania kontroli zgodności realizowanego zadania inwestycyjnego z warunkami umowy
zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, dokumentacją techniczną, przepisami
i
obowiązującymi Polskimi Normami tj. w zakresie określonym w art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t. j. z 2017 r., poz., 1332 z późn. zm.). Wszelkie koszty związane
z
realizacją przedmiotu zamówienia np. dojazd na miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz
koszty materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia itp. ponosi we własnym
zakresie Wykonawca, bez prawa do ich zwrotu od Zamawiającego.
Wartość oferty Wykonawcy realizującego roboty budowlane wynosi – 168 510,00 zł brutto,
okres gwarancji wynosi 5 lat.

2. Warunki zmiany umowy:
1)
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy;
b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
c) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które
spowodują, że realizacja umowy na roboty budowlane lub jego części nie dojdzie do
skutku, o ten zakres robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany
wysokości wynagrodzenia;
d) zmiany dotyczące o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych do
sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty
elektronicznej), numerów telefonów, faksu, nr konta bankowego, etc.;
e) zmiany terminu realizacji zamówienia, w związku ze skróceniem lub wydłużeniem
terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu zakończenia robót
budowlanych będących przedmiotem umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia.
3)
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
II. OFERTA
1. Oferty można składać: osobiście w sekretariacie p.58 Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni lub
e-mailowo na adres zs3@powiat.bochnia.pl w terminie do dnia 04.08.2020 r. do godz. 15:00.
Ofertę składaną osobiście należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:
Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, ul. Krakowska 20 z napisem: Oferta
na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla „Przebudowy pracowni gastronomicznej w
budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej
20, w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy wewnętrznych instalacji: gazu,
wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki”, w związku z realizacją projektu
pn. Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.”.
Koperta z ofertą ma również zawierać nazwę i adres wykonawcy.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym zgodnie z aktem rejestrowym oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. Wykonawca udzieli
mu pełnomocnictwa, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo musi
być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza. Brak wymaganych dokumentów lub ich nieaktualność będą skutkować nie
rozpatrywaniem oferty.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmieniać lub wycofać ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim czytelną techniką.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, polegających na
powtórzeniu podobnych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

UWAGA:
Przed złożeniem ofert zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót
budowlanych będących przedmiotem objętym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru, który
został określony w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i
Odbioru Robót Budowlanych dostępnym do wglądu w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Bochni oraz na stronie internetowej Zamawiającego (załącznik nr 6 do SIWZ
dokumentacja techniczna w postępowaniu służącemu wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych).
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia – do dnia 04 września 2020 r.
IV. OCENA OFERT:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena brutto zamówienia – 100 %
Ocena punktowa oferty w kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą:
C = C min/ C oferta x 100 pkt x 100 %
gdzie C min oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a C oferta cenę badanej
oferty. Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji podanej w ofercie.
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
V. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej szkoły pod
adresem www.zs3.bochnia.pl
2. W przypadku gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
VI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią m. in. następujące
okoliczności:
1. W toku postępowania ujawniono niemożliwą
do usunięcia wadę postępowania
uniemożliwiającą zawarcie umowy zgodnie z projektem.
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej
na realizację zamówienia.
VII. KONTAKT:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Czekaj – dyrektor szkoły nr tel. 14 612 27 79 wew. 25
VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oferta wg załączonego druku (w formie pisemnej) – załącznik nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Postępowanie będzie ważne gdy wpłynie co najmniej jedna ważna oferta.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
przed upływem terminu do składania ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.
X. Warunki płatności
Przelew płatny w terminie 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do przyjęcia FV będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, po
zakończeniu i odbiorze robót - Protokół odbioru robót.
Do zapytania załączono:
Formularz ofertowy Załącznik nr 1
Projekt umowy Załącznik nr 2

Piotr Czekaj
Dyrektor Szkoły

