Sieradz, 01 czerwca 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
SIERADZKIE CENTRUM KULTURY
ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r.
z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro, na realizację zadania pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013.
Przedmiot zamówienia:
W ramach zamówienia należy sprawować funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi i pracami określonymi w dokumentacji projektowej.
Do podstawowych obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz.1623
z późniejszymi zmianami), należy:
- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej z
realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i
przekazanie go do użytkowania,
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie
rozliczeń budowy,
- wydawanie kierownikowi budowy (robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i 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,
- żądanie od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również do:
- uczestnictwa w komisyjnych naradach technicznych dotyczących inwestycji,
- weryfikacji faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczeń realizowanych
robót,
- przeprowadzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji,
- bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i postępie robót,
- uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych inwestycji do czasu upływu gwarancji.

Szczegółowy zakres robót zadania pn. „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu” określa
dokumentacja projektowa umieszczona na stronie: www.umsieradz.finn.pl
Wartość inwestycji – 790.000,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
Termin wykonania zamówienia/realizacji inwestycji:
31 sierpnia 2012 roku

Rodzaje i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:
Jedynym kryterium jest cena (100%)

Miejsce i termin składania ofert:

Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska 19, 98-200 Sieradz
do dnia 12 czerwca 2012 roku do godz. 10,00

Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania
działalności będącej przedmiotem zamówienia, a także posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie, tzn. wykażą co najmniej dwie prace polegające na pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
ROMUALD ERENC
Sposób przygotowania oferty:
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego
załącznikiem do Zapytania ofertowego.
Załączniki:
1.
Formularz oferty.

ZAŁĄCZNIK NR 1
……………………….......................................
miejscowość, data

OFERTA
Dane wykonawcy
Imię i nazwisko / Nazwa: ................................................................................................
Adres / Siedziba: ............................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ...............................................................
Numer telefonu: ..................................................................................
NIP: ...................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 28 maja 2012 roku na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Amfiteatru w
Sieradzu” oferuję wykonanie zamówienia za cenę:
cena brutto: ..................................................................... PLN
cena brutto słownie: ........................................................................................................PLN
Wykaz zamówień polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
Lp.

Rodzaj wykonanych usług, kubatura

Wartość

Data i miejsce
wykonania

Oświadczenie:
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia w przedmiocie zamówienia.
Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczę odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość złożonych powyżej oświadczeń.
……………………….......................................
podpis

