RRG.271.13.2016

Pasym, dn. 08.11.2016r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel.: 89 621 20 11
fax: 89 621 20 10
e-mail: umig@pasym.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N
Pasym-Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650.”
Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 3 „Zasady konkurencyjności wydatków
w ramach PROW 2014-2020” do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00133-65151-UM1400260/16 z
dnia 25.08.2016r.
Do obowiązków inspektora należeć będzie w szczególności:
1) zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku ustawa Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)
2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
III. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się osoba, która:
• posiada aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (należy przedłożyć
kopie dokumentu wraz z ofertą)
IV. Termin wykonania zamówienia:
Zgodnie z projektem umowy z wykonawcą robót budowlanych.
V. Kryteria oceny oferty:
Cena – znaczenie kryterium 100%
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
__________________ x 100 pkt
cena oferty badanej

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi najtańszą ofertę.
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy będą powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą czytelną
techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 5 (sekretariat)
Oferty należy składać do 17.11.2016r.
IX. Osoba do kontaktu:
Tomasz Lachowicz – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu,
tel.: 89 621 20 11 wew. 35
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