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reprezentowana przez Beat-r Pierscinsk~ W6jta Gminy Naruszewo 

Zaproszenie do zlozenia oferty cenowej 

w post'tPowaniu 0 udzielenie zamowienia publiczoego 


o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 

na uslug't pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego 


nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji 

pn. "Poprawa efektywnosci eoergetyczoej, przebudowa, remont 


oraz zmiana sposobu uZytkowania parteru budynku 

mieszkalno - uslugowego na zespol szkolno - przedszkolny 


z przystosowaniem dla osob niepelnosprawnych w Naruszewie" 


Termin skladania ofert: do do. 19 stycznia 2017 r., do godz. 1000 

Miejsce publikacji zaproszenia do zlotenia oferty cenowej: 
• strona intemetowa Biuletynu Informacji Publicmej Zamawiaj'lcego - http://ugnaruszewo.bip.org.pl/ w zakladce 
Pos/~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego poniZej 30 000 euro, 

• tablica ogloszeil w miejscu publicmie dostypnym w siedzibie Zamawiaj'lcego. 

Naruszewo, dn. 11.01.2017 r. 

http://ugnaruszewo.bip.org.pl
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Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z poin. zm.) oraz §5 pkt 3 Regulaminu udzielania zamowien 
publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczaj~cej rownowartosci kwoty 30 000 euro 
w Urzydzie Gminy w Naruszewie z wyl~czeniem jednostek organizacyjnych (Zar~dzenie 
nr 14/2014 Wojta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 r.), Zamawiaj~cy - Gmina Naruszewo 
z siedzib~ w Naruszewie 19A, 09 - 152 Naruszewo zaprasza Wykonawcy do zlozenia oferty 
cenowej w przedmiotowym postypowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego. 

11. Opis przedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zamowienia zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV): 
71520000-9 Uslugi nadzoru budowlanego 

1) 	 Przedmiotem zamowienia jest usluga pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywnosci energetycznej, 
przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uZytkowania parteru budynku mieszkalno 
uslugowego na zespol szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osob niepelnosprawnych 
w Naruszewie". 

2) Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Terrnomodemizacja budynkow 
uzytecznosci publicznej wraz z przebudow~ systemow grzewczych w Gminie Naruszewo celem 
zwiykszenia efektywnosci energetycznej". Projekt dofinansowany jest przez Uniy Europejsk~ 
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa IV 
Przejscie na gospodarkf niskoemisyjnq, Dzialania 4.2 EfektywnoSi: energetyczna, Typ 
projekt6w: Termomodernizacja budynk6w utytecznosci publicznej. 

3) 	 Obowi~zki Inspektora nadzoru Izwanego dalej Wykonawc~: 

W imieniu i na rzecz Zamawiaj~cego , Inspektor nadzoru przejmuje obowi¥ek zorganizowania, 
przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie z Ustaw~ z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (tj . Oz. U. 2016 r. poz. 290, z p6in. zm.) oraz ilU1ymi 
obowi¥uj~cymi w tym zakresie aktami prawnymi, poprzez reprezentowanie Zamawiaj~cego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na 
budowy, przepisami i obowi¥uj~cymi Polskimi Norrnami oraz zasadami wiedzy teclmicznej, 
a taki:e sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robot budowlanych zgodnie 
z obwi¥uj~cymi przepisami w branZach: 
• 	 konstrukcyjno-budowlanej , 
• 	 instalacji sanitamych, 
• instalacji elektrycznych 

oraz koordynacji robot poszczegolnych branZ. 


4) 	 Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiaj~cego na budowie i wykonuje biez~c~ 

kontroly jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzeniu i odbiorach robot 
zakrywanych i zanikaj~cych, pro bach, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz~dzen teclmicznych, 
jak rowniez przy odbiorze koncowym. 

5) Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespol osob, ktory posiada niezbydn~ 
zdolnosc teclmiczn~ i zawodow~ w postaci : Inspektorow nadzoru dla branzy: 
a) konstrukcyjno-budowlanej (pelni~cego jednoczesnie funkcjy "Koordynatora Inspektorow 

Nadzoru " zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego (tj. Oz. U. 2016 r. poz. 290, z p6in. zm.), 
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodoci~gowo-kanalizacyjnych, deszczowych 

i gazowych, 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz~dzen elektrycznych. 

6) 	 Zakres rzeczowy zadania, nad kt6rym bydzie sprawowany nadz6r inwestorski, wynika z SIWZ, 
dokumentacji budowlanej, STWiOR oraz umowy, kt6ra zostanie zawarta z Wykonawc~ robot 
budowalnych i obejmuje m.in.: 
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1. 	 Roboty budowlane rozbi6rkowe i demontazowe, roboty budowlane zewnytrzne 
i wewnytrzne, roboty instalacyjne: instalacja wodoci~gowa, centralnego ogrzewania wraz 
z kotlowni~ na paliwo gazowe LPG, instalacja kanalizacji sanitamej odprowadzonej do 
istniej~cego szczelnego zbiomika bezodplywowego, wentylacja grawitacyjna, instalacja 
elektryczna z istniej~cego przyl~cza energetycznego. 

2. 	 Zakres zam6wienia: 
• 	 przebudowa obiektu w zakresie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen uslugowych 

na parterze budynku z przeznaczeniem ich na zesp61 szkolno - przedszkolny, 
• 	 budowa nowej wbudowanej kotlowni na gaz LPG z naziemnymi zbiomikami gazu, 
• 	 przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, 
• 	 przebudowa instalacji elektrycznej, 
• 	 docieplenie sci an zewnytrznych, stropodachu i stropu nad piwnic~, 
• 	 wykonanie schod6w zewnytrznych oraz podjazdu dla os6b niepelnosprawnych. 

3. 	 Opis stanu istniej~cego: 
• 	 teren dzialki jest zagospodarowany i nieogrodzony; budynek mieszkalno - uslugowy 

zlokalizowany jest na dzialce nr ewidencyjny 56/3; w odleglosci okolo 14 m od budynku 
zlokalizowane s~ garaze; teren dzialki jest czysciowo utwardzony, a w pozostalej cZysci 
porosniyty traw~ i roslinnosci~ nisk~; dojazd do budynku z drogi powiatowej nr 3065W 
poprzez istniej~cy zjazd z drogi publicznej; 

• 	 lokalizacja: Naruszewo 18, gm. Naruszewo, dzialka nr ewidencyjny 56/3, obryb 
Naruszewo; 

4. 	 Dane techniczne: 
• 	 powierzchnia terenu objytego opracowaniem - 5 672,00 m2 

• 	 powierzchnia zabudowy budynku objytego przedmiotem zam6wienia - 396,30 m2 

• 	 powierzchnia zabudowana dzialki - 523,00 m2 

• 	 powierzchnia utwardzona istniej~ca - 756,00 m2 

• 	 pow. biologicznie czynna - 4 393,00 m2 

5. 	 Parametry techniczne budynku: 
• 	 powierzchnia uzytkowa budynku - 939,50 m2w tym: 


powierzchnia uslugowa - 308,30 m2 


powierzchnia mieszkalna - 312,60 m2 


powierzchnia gospodarcza (piwnice) - 318,60 m2 


• 	 kubatura budynku - 3 181,00 m3 

• 	 powierzchnia zabudowy - 396,30 m2 

• wysokosc budynku - 7,20 m 
7) Szczeg6lowy zakres prac objytych nadzorem znajduje siy w zal~czonym projekcie umowy oraz 

w dokumentacji projektowej dostypnej na stronie intemetowej Zamawiaj~cego pod adresem: 
http://ugnaruszewo.bjp.org.pi/?tree=przetarg&id= 194. 

8) 	 Do podstawowych obowi~zk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego bydzie nalezec pelny zakres 
czynnosci okreslony przepisami ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci: 
1. 	 Zapoznanie siy z dokumentacj~ budowlan~ powierzonego zadania inwestycyjnego oraz 

warunkami decyzji zatwierdzaj~cej projekt i udzielaj~cej pozwolenia na budowy. 
2. 	 Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich pr6b, pomiar6w i sprawdzen. 
3. 	 Obowi~zek wsp61pracy z auto rem dokumentacji projektowej, zglaszania Projektantowi 

uwag i zastrzezen wlasnych, Zamawiaj~cego r Wykonawcy rob6t oraz dokonywania z nim 
stosownych uzgodnien lub wyjasnien. 

4. 	 Wsp6lpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego pozostalych specjalnosci. 
5. 	 Obowi~zek egzekwowania od Wykonawcy rob6t skutecznego usuwania ewentualnych wad 

w trakcie realizacji inwestycji, jak r6wniez w okresie gwarancji i rykojmi. 
6. 	 Sprawowanie kontroli w zakresie niezbydnym do zabezpieczenia interes6w Zamawiaj~cego 

i przyszlych uzytkownik6w, w tym: 
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a) 	 reprezentowanie Zamawiajqcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej 

realizacji z projektem, decyzjq pozwolenia na budowy, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapisami umowy, 


b) 	 nadzorowanie realizacji robot budowlanych w zakresie rzeczowym i finansowym, 
c) 	 sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych 


i stosowanych materialow (do obowiqzkow Inspektora nadzoru bydzie nalezalo 

egzekwowanie i odbior od Wykonawcy robot - atestow, swiadectw jakosci, wynikow 

badait, certyfikatow wyrobow i materialow przed ich wbudowaniem oraz ich 

szczegolowa weryfikacja), 


d) 	 uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych, 
e) 	 zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 


stosowania w budownictwie; Inspektor dokonuje ich oceny jakosci na placu budowy 

przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajqcych 

wlasciwq jakosc lub tez w razie zastrzezen dotyczqcych jakosci wyrobu przewidzianego 

do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowiqzek zqdania od Wykonawcy 

odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego 

materiaru z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajqcego 0 zaistnialym fakcie, 


f) 	 kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot z przedmiarem robot, 
g) 	 kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow 


stwierdzajqcych wszystkie okolicznosci majqce znaczenie dla oceny wlasciwego 

wykonania robot (ilosci, jakosci, wartosci robot), 


h) 	 potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniytych wad, a takze kontrolowanie 

rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian zakresu zadania 

i rodzaju materia16w w stosunku do przyjytej dokumentacji), 


i) 	 ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za jakosc i tenninowosc swiadczonych usrug, przy 

czym za zgodne z umowq wywiqzanie siy z obowiqzkow nadzoru, Inspektor ponosi 

odpowiedzialnosc zgodnie z odpowiednimi przepisami z Rozdzialu 9 i 10 ustawy Prawo 

budowlane. 


7. 	 Rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem 
Zamawiajqcego, wqtpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot. 

8. 	 Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajqcego wskutek 
niewykonania albo nienalezytego wykonania obowiqzkow wynikajqcych z niniejszej 
umowy. 

9. 	 W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjq 
technicznq, uzycia niewlasciwych materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot 
w sposob powodujqcy i mogqcy narazic Zamawiajqcego na straty, Inspektor nadzoru zwraca 
na to uwagy kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajqcemu oraz podejmuje odpowiednie 
decyzje. Inspektor nadzoru ma prawo zqdac od kierownika budowy dokonania poprawek 
bqdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takZe wstrzymania dalszych 
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolac zagrozenie bqdz 
spowodowac niedopuszczalnq niezgodnosc z projektem lub decyzjq pozwolenia na budowy. 

10. Uczestniczenie w odbiorach robot: 
a) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajqcych zakryciu lub zanikajqcych oraz 

przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru i przekazywania ich do uZytkowania, 
b) 	 potwierdzanie na protokolach odbioru czysciowego i koncowego, fakturach 


i w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robot oraz usuniycia wad w trakcie 

realizacji inwestycji, jak rowniez w okresie gwarancji i rykojmi, 


c) 	 dokonywanie odbiorow robot - czysciowego oraz koncowego, potwierdzonych 

protokolami odbiorow, ktore bydq podstawq wyplaty wynagrodzen Wykonawcy robOt 

budowlanych, 


d) 	 sprawdzanie i podpisywanie faktur Wykonawcy robot oraz protoko16w odbiorow 
czysciowego i koncowego oraz innych dokumentow zalqczonych do rozliczenia robot, 
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uczestniczenia w naliczaniu odszkodowan lub kar umownych za nienalezyte lub 
nieterrninowe wykonywanie zobowiqzan umownych, 

e) obowiqzek potwierdzenia gotowosci do odbioru technicznego robot zgloszonych przez 
Wykonawcy robot poprzez wpis do dziennika budowy i zawiadomienia Zamawiajqcego, 

11. Branie udzialu w komisjach powolanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie 
trwania gwarancji i rykojmi (w tym udzial w odbiorach pogwarancyjnych), a takZe kontrola 
i odbior usuniycia przez Wykonawcy stwierdzonych wad. 

12. Inspektor zobowiqzany jest do: 
a) 	 w trakcie realizacji robot przez Wykonawcy, biezqcej kontroli wykonania robot 

dokonywanej co najmniej 2 razy w tygodniu, tak aby byla zapewniona skutecznose 
nadzoru, 

b) przybycia na kai:de uzasadnione wezwanie Zamawiajqcego i Wykonawcy robot objytych 
nadzorem, 

c) udzielenia na zqdanie Zamawiajqcego inforrnacji 0 stanie realizacji robot. 
9) 	 Wykonawcy zaleca siy na w1asnq odpowiedzialnose, koszt i ryzyko odwiedzenie 

i sprawdzenie miejsca robot oraz jego otoczenia w celu oceny czynnikow koniecznych do 
przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (nie jest to 
warunek uczestnictwa w postypowaniu). 

10) Integralnq czyse zaproszenia stano wi projekt umowy (Za/qcznik nr 2 do zaproszenia). 

I2. Termin realizaeji zamowienia 

a) termin rozpocz-rcia - od momentu protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawcy, 
b) termin zakonczenia - w momencie podpisania protoko1u odbioru koncowego robot 

budowlanych; planowany termin zakonczenia robot budowtanych do dn. 31 maja 2017 r. 
c) Wykonawca bydzie zobowiqzany pelnie nadzor inwestorski w trakcie realizacji 

przedmiotowego zadania oraz wokresie gwarancyjnym. 

3. Warunki udzialu w post-rpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oeeny spelniania tyeb 
warunkow 

o udzielenie zamowienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, ktorzy spelniajq warunki, dotyczqce: 
1. zdolnosci technicznej lub zawodowej: 

a) warunek zostanie uznany za spe1niony,jezeli wykonawca wykai:e, ze wykona1 (a w przypadku 
swiadczen okresowych lub ci(j,glych rowniez wykonuje) nalezycie w okresie ostatnich 3 lat 
przed uplywem terrninu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy 
w tym okresie, minimum dwie uslugi. Za jednq uslugy Zamawiajqcy uzna nadzorowanie, 
koordynacjy i kontroly robot budowlanych nad obiektem kubaturowym 0 wartosci robot 
budowlanych brutto nie mniejszej niz 150 000,00 zl. 

W celu wykazania spelniania przez Wykonawcy warunku udzia1u w postypowaniu, do oferty 
nalezy dolqczye wykaz wykonanych glownych uslug (Za/qcznik nr 3 do zaproszenia), w 
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terrninu sk1adania ofert, a jezeli okres prowadzenia 
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartosci brutto zawartych umow 
w sprawie zamowienia publicznego, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz 
ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub Sq 
wykonywane nalezycie. 

Do wykazu mUSZq bye do1qczone dowody potwierdzajqce nalezyte wykonanie uslug 
(np. poswiadczenia, referencje, protoko1y odbioru, itp., z tym, ze w odniesieniu do nadal 
wykonywanych uslug okresowych lub ciqg1ych poswiadczenie powinno bye wydane nie 
wczesniej niz na 3 miesiqce przed up1ywem telminu sk1adania ofert w niniejszym 
postepowaniu). 
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b) 	ponadto wanmek zostanie uznany za spelniony, jezeli wykonawca wykaZe, ze dysponuje lub 
b~dzie dysponowac: 

• 	 co najmniej 1 osoby, ktorej powierzy funkcjy inspektora nadzoru robot budowlanych 
(pelniqcego jednoczesnie funkcjy Koordynatora inspektor6w nadzoru), posiadajqcq 
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczen, 

• 	 co najmniej 1 osoby, ktorej powierzy funkcjy inspektora nadzoru robot sanitarnych, 
posiadajqq uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociqgowych i kanalizacyjnych. 

• 	 co najrnniej 1 osoby, ktorej powierzy funkcjy inspektora nadzoru robot elektrycznych, 
posiadajqcq uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 

UWAGA dotyczqca wszystkich stanowisk wskazanvch powyzej: 

Osoba, ktora brtdzie uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, musi posiadac wymagane uprawnienia, 

okreSlone szczegolowo powyzej, potwierdzone stosownymi decyzjami, 0 ktorych mowa wart, 12 ust. 2 

(z uwzglrtdnieniem art. 104) ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 

290, z poin. zm.) lub rownowazne tzn. odpowiadajqce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane 

na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow. 


I4. Opis sposobu okreSlenia ceny 

Ceny ofertowq nalezy okreslic jako ryczaltowa dla calego przedmiotu zamowienia wyrazonq 

wPLN. 

Zaoferowane wynagrodzenie ryczahowe powinno obejmowae wszystkie koszty Wykonawcy, 

tj. prace przygotowawcze i uslugowe doradcze, koszty dojazdow, koszty ogolne, zysk, ryzyko, 

podatki, odszkodowania za szkody powstale w trakcie realizacji uslugi oraz wszelkie koszty 

towarzyszqce, konieczne do poniesienia przez Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu 

zamowienia, a takZe uwzglydniac wszystkie czynnosci zwiqzane z prawidlowq, terminowq 

realizacjq przedmiotu zamowienia. 


15. Opis sposobu przygotowania orert 

1) Do oferty naleZy zal~czyc: 
a) formularz ofertowy (Zalqcznik nr 1 do zaproszenia), 
b) wykaz uslug w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego (Zalqcznik nr 3 do 

zaproszenia) wraz z dowodami potwierdzajqcymi ich nalezyte wykonanie, 

c) wykaz osob (Zalqcznik nr 4 do zaproszenia), 

d) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 


2) KaZdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym Sq skladane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski . 

3) 	Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaZnionqie do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego status prawny 
Wykonawcy lub tresciq zalqczonego do oferty pelnomocnictwa. lezeli osobalosoby podpisujqca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zalqczye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopitr stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowainione. 

4) Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony pieczqtkq imiennq. 
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Bose wizyt (w tygodniu) 
na budowie 

Punkty 

2 (razy w tygodlniu) 0 
3 (razy w tygodniu) 10 
4 (razy w tygodniu) 20 
5 (razy w tygodniu) 30 

Fundusze Unia Europejska 
Europejskie ~t.ZO\N~ze. Europejski Fundusz 
Program Regionalny serce Po lski Rozwoju Regionalnego 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wyl'lcznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez 
Zamawiaj'lcego) musz'l bye parafowane przez osoby (osoby) podpisuj'lc'l (podpisuj'lce) oferty. 

I4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1) Kryteria wyboru ofert byd'l oceniane wedlug ponizszych "wag" (znaczenia): 
a) Cena -40 % 

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponuj'lca 
najnizsz'l ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale o£erty byd'l przeliczane wg 
wzoru: 

Cena najniZszej oferty (zl) 

CENA == ------------------------------------------ X 100,00 pkt X 40 % 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna ilose punktow do uzyskania w kryterium CENA to 40 pkt. 

b) Cz~stotliwose wizyt na budowie w ci~gu tygodnia - 30 % 
Kryterium czystotliwosci pobytu w miejscu realizacji robot bydzie rozpatrywana na podstawie 
zaoferowanej ilosci wizyt w tygodniu Inspektora nadzoru. 
II " unk' t kr t· t· bl· podstawie ponizszego zestawienia: osc pi tow w tym ~yl enum zos ame 0 lczona na 

I, 

Wykonawca zobowi'lzany jest podae w ofercie proponowan'l czystotliwose pobytu (ilose 
wizyt w tygodniu) w miejscu realizacji robot. 
Minimalna czystotliwose pobytu w miejscu realizacji robot Inspektora nadzoru, wymagana 
przez Zamawiaj'lcego, nie moze bye mniejsza niZ 2 wizyty w tygodniu. 
Brak podania przez wykonawcy czystotliwosci pobytu w miejscu realizacji robot skutkowae 
bydzie przyjyciem przez Zamawiaj'lcego minimalnej czystotliwosci pobytu, tj. 2 wizyty 
w tygodniu. 
Maksymalna ilose punktow do uzyskania w kryterium CZ~STOTLIWOSC WIZYT NA 
BUDOWIE W CLL\GU TYGODNIA to 30 pkt. 

c) Doswiadczenie - 30 % 
Kryterium doswiadczenia bydzie rozpatrywana na podstawie wykazanej ilosci wykonanych 
uslug. 
II " nk' k bI· odstawie ponizszego zestawienia: osc pu tow w tym rytenum zostame 0 lczona na p 

Hose wykazanych uslug Punkty 
2 0 
3 10 
4 20 

5 i wiycej 30 
Wykonawca zobowi'lzany jest za1'lczye do oferty wykaz wykonywanych glownych uslug 
(Za/qcznik nr 3 do zaproszenia) wraz z dowodami potwierdzaj'lcymi ich nalezyte wykonanie. 

Minimalna ilose wykonywanych uslug, wymagana przez Zamawiaj'lcego, nie moze bye 

mniejsza niZ 2 uslugi. 

Maksymalna ilose punktow do uzyskania w kryterium DOSWIADCZENIE to 30 pkt. 


2) Za najkorzystniejsz'l uznana zostanie oferta z najwyzsz'l sum'l punktow z ww. kryteriow. 
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3) Wyliczenia punkt6w bydq dokonywane z dokladnosciq do dw6ch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokrqgla siy w d61, a wartosci 5-9 zaokrqgla siy w g6ry. 

15. Warunki post\'powania 

1) W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych. 
2) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 

a) zqdania szczeg6lowych infonnacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie 
postypowania, 

b) zrniany tenninu skladania ofert, 
c) poprawiania w ofercie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiajqc 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala poprawiona. 

3) Oferta zlozona po tenninie lub w niewlasciwym miejscu nie podlega ocenie. 
4) Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym tenninie nie zlozyli 

wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw alba ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawierajqce blydy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do 
ich zlozenia w wyznaczonym tenninie. 

5) Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu oferty alba uniewaZnieniu postypowania bez 
dokonania wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6) Zamawiajqcy uniewazni postypowanie: 
a) 	 jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszac kwoty, ktorq Zamawiajqcy 

zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajqcy bydzie mogl 
zwiykszyc ty kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 
c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliwq do usuniycia wadq 

7) Zlozenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 
wymaganych dokumentow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 

8) Wyklucza siy Wykonawcy, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, 
a jego oferty uznaje siy za odrzuconq. 

6. 	 Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wybone oferty 
w celu zawarcia umo w s rawie zam6wienia ubliczne 0 

1) 	 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest do 
zawarcia umowy z Zamawiajqcym. 

2) 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, ktory 
zlozyl najkorzystniejszq oferty do zawarcia umowy - wyznaczajqc w tym celu odpowiedni 
tennin, nie dluzszy niz 30 dni . lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiajqcy 
moze zawrzec umowy z Wykonawcq, ktorego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod 
warunkiem, ze nie uplynql termin zwiqzania ofertq. 

3) 	 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozy: 
a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu skladania ofert 
(kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem) - w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi 
dzialalnosc gospodarczq, 

b) 	 kserokopiy odpowiednich uprawnien posiadanych przez osoby wskazane w ofercie do 
prowadzenia i kierowania robotami wraz z kserokopiq zaswiadczenia potwierdzajqcego 
przynalemosc ww. osob do wlasciwej izby samorzqdu zawodowego. 

8 




Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

(.W)l4z.o~~z.e. 
serce Polski 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku pneprowadzenia post~powania 0 udzielenie 
zamowienia 

Warunki istotnych zmian umOwy zawartej w wyniku przeprowadzonego post((powania 0 udzielenie 
zam6wienia, zawarto w projekcie umowy, kt6ry stanowi Za/qcznik nr 2 do zaproszenia. 

I 8. Cz~sci zam6wienia 

Zamawiaj~cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz((sciowych. 

I 9. Miejsce i termin zlozenia oferty 

Ofert(( nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj~cego: 
Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19 A, 09 - 152 Naruszewo, pokoj nr 3 (sekretariat 

1000urz~du) w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. (czwartek) do godziny w kopercie 
zaadresowanej do Zamawiaj~cego z napisem: "Oferta na uslug~ pelnienia kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Poprawa 
efektywnosci energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania parteru 
budynku mieszkalno - uslugowego na zespol szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla 
osob niepelnosprawnych w Naruszewie" (znak sprawy: RSG.271.PU.3.2017). 

Zataczniki : 
1. Fonnularz oferty cenowej (Zalqcznik nr 1) 
2. Projekt umowy (Zalqcznik nr 2) 
3. Wykaz uslug w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego (Zalqcznik nr 3) 
4. Wykaz os6b (Zalqcznik nr 4) 

SporZ<)dzila: Marta Marz~cka-Turek 
tel. 23/ 663-10-51 wew. 27. m.marzccka!ulnaru zewo.pl 
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