Powiat Siemiatycki
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze

Siemiatycze dn 10.08.2016 r.

OG.7011.4.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
I. Zamawiający
Powiat Siemiatycki
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
NIP 5441437102
Tel. 85 65 66 500, Fax. 85 65 66 501
Zapraszam do składania ofert cenowych na:
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie”.
Dokumentacja projektowa w/w zadania wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Zamowienia_publiczne/Zamowienia_powyzej_30/
w zakładce Zamówienia publiczne – Zamówienia powyżej 30 tys euro – Ogłoszenie o
zamówieniu - przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zawarty jest
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
III. Wymagania dotyczące oferenta:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1. Posiadają doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat od
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał przynajmniej jedną usługę w zakresie nadzorowania budowy boiska sportowego o
nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 1000 m2 (zał. nr 2)
2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do
nadzorowania robót stanowiących przedmiot zamówienia (zał. nr 3):
 1 osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz musi mieć
doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert pełniła funkcję
inspektora nadzoru lub kierownika robót na zrealizowanych i rozliczonych zadaniach
– co najmniej 1 zadanie na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
boiska o nawierzchni poliuretanowej nie mniejszej niż 1000 m2.
 1 osoba posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami w branży elektrycznej tj. w okresie ostatnich trzech lat
wykonywała funkcje inspektora nadzoru lub kierownika w branży elektrycznej na co
najmniej jednej budowie.

IV. Termin realizacji zamówienia:
- data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
- data zakończenia: 15.05.2017 oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

V. Okres gwarancji:
Okres gwarancji jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez wykonawcę inwestycji.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) wg załączonego
wzoru na formularzu „Oferta” – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
Oferty należy składać:
- w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,
- wysłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siamiatycze
- faksem na nr 85 65 66 501,
- w formie elektronicznej na adres: powiat@siemiatycze.pl
w terminie do 17.08.2016r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu). Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
Wszelkie zmiany w tekście oferty (dopiski, poprawki, przekreślenia) powinny być podpisane
lub parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Mariusz Radziszewski – tel. 85 65 66 570, 602 345 207
VIII. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, pod
warunkiem, że cena ta nie przekroczy kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
za realizację całego przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena powinna być wyrażona
w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć
wpływ na wycenę zamówienia.
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