
 
ZAPYTANIE  OFERTOWE 

na usługę poniżej 30 000 euro. 

 Park Narodowy Gór Stołowych jako zamawiający  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pod 

nazwą : ” POIS.02.04.00-00-0044/17 Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury 

turystycznej - etap II – parking YMCA 

1. I.  Nazwa i adres  Zamawiającego. 

Park Narodowy Gór Stołowych  

Ul. Słoneczna 31 

57-350 Kudowa Zdrój 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nie przekraczającej równowartości  kwoty 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie 

z art. 4 pkt 8 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  29.01.2004r. Prawo  zamówień  publicznych ( t.j. 

Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 

III.  Opis przedmiotu zamówienia.  

 1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi na Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru 

Inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji zadania pod nazwą : ” POIS.02.04.00-00-0044/17 

Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - etap II – parking YMCA 

  Dokumenty określające zakres inwestycji dostępne są pod adresem strony www.pngs.com.pl  w 

zakładce przetargi 2018 - Budowa parkingu turystycznego wraz z odwodnieniem - II postępowanie. 

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 3 000 000 złotych (trzy miliony złotych).   

 2. Zakres prac inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje: 

     a. pełny nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 

Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego w czasie realizacji zadań i wykonuje swe 

czynności w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

1. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, określa art. 

25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (  Dz. U. z 2016 r. poz.290  ze 

zm.)  przy czym stosownie do postanowienia art.  25 pkt.  4  do 

obowiązków  Inspektora  należy kontrola rozliczeń inwestycji i zgodności tychże rozliczeń  z 

projektem i kosztorysem. 

2. W szczególności do zakresu obowiązków Inspektora należy: 

http://www.pngs.com.pl/


 
a/. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 b/. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do 

stosowania w budownictwie, 

c/. sprawdzanie i odbiór robót  budowlanych  ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 

do użytkowania, 

d/. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie 

inwestora  kontrolowanie rozliczeń budowy, 

e/. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzania wpisem do 

dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 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, 

f/. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót  budowlanych w 

przypadku gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

g/. dostarczanie wykonawcy dokumentacji technicznej robót podstawowych, rozwiązań dodatkowych 

i zamiennych, 

h/. rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 

i/. sprawdzanie dokumentacji finansowo-rozliczeniowej wykonawcy za dany okres i zakres robót, 

poprzez „potwierdzanie” protokołów odbioru wykonanych robót ( załącznik do faktur częściowych) 

oraz opisywanie faktur, 

j/.branie udziału w przygotowywaniu i sprawdzaniu dokumentacji przetargowej pod względem jej 

zgodności ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych, 

k/. obsługa całego okresu gwarancji i rękojmi nadzorowanej inwestycji, w szczególności dokonanie z 

Wykonawcą w ciągu 14 dni przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji   przeglądu inwestycji, a w 

przypadku stwierdzenia usterek zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w terminie 

natychmiastowym nie dłuższym niż 7 dni. 

l/. nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

jednak nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w 

wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla 

toczących się robót budowlanych. 

 



 
          CPV: 71247000-1 – Usługi nadzoru inwestorskiego 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

  Termin  wykonania  zamówienia:  od  podpisania  umowy do   15 maja 2019 r. 

 V.  Warunki udziału w  postępowaniu  oraz  opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

      tych warunków. 

 O  udzielenie zamówienia   mogą się ubiegać Wykonawcy,  którzy spełniają warunki      dotyczące: 

 1. dysponowania osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 Wykonawca spełni warunki jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zadania 

mogącego pełnić funkcję nadzoru w specjalnościach: 

a) branża drogowa –  uprawnienia inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń 

(lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) 

b) branża konstrukcyjno - budowlana– uprawnienia konstrukcyjno-budowlanej do kierowania 

robotami bez ograniczeń (lub odpowiadające im  równoważne uprawnienia budowlane) 

c) branża instalacyjna - uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych do 

kierowania robotami bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) 

d) branża elektryczna - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) 

Ocena  spełniania    warunku udziału w postępowaniu   wymaganego od Wykonawców zostanie 

dokonana  zgodnie z formułą „Spełnia – nie spełnia” na podstawie załącznika wykaz osób. 

 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają  dostarczyć Wykonawcy w celu 

      potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt V, wykonawca 
winien przedłożyć: 

 1.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na 
     temat  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenie niezbędnych dla 
     wykonania  zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz   
     informację o  podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, 
     które będą  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
     jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (załącznik nr 2) 
  

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek 

     opisanych w rozdziale VIII niniejszego zapytania. (załącznik nr 3) 



 
 VII.  Kryteria  oceny  ofert  ich  znaczenie. 

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować następujące 

    kryteria oceny ofert: 

       cena oferty:  -  100%  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

    a) Przez kryterium „Cena”  Zamawiający rozumie  całkowity koszt realizacji przedmiotu 

        zamówienia brutto, przedstawiony w ofercie.  Liczba punktów w ramach kryterium cena 

        zostanie obliczona zgodnie z wzorem: 

                                            najniższa oferowana cena 

            Liczba punktów =  ……………………………    X  100 pkt 

                                                 cena badanej oferty 

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 VIII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 Z udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego wykluczone zostaną: 

 Podmioty powiązane  z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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: 

    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. 

 IX. Informacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego. 



 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

dokonać  modyfikacji treści  zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację  zapytania ofertowego 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie 

ofertowe oraz upubliczni informację na swojej stronie internetowej   www.pngs.com.pl 

Jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o 

przedłużeniu terminu składania ofert  zostanie przekazana  Wykonawcom, którym przekazano 

zapytanie ofertowe oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.pngs.com.pl na której dostępne jest zapytanie ofertowe. 

 X.  Odrzucenie ofert. 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a.  których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

c. złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

    osobowych lub kapitałowych, 

2. Oferty złożone po terminie  składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym 

     Zamawiający niezwłocznie zwróci oferentom. 

XII. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. 

        Upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

       Piotr Dyda specjalista ds. Zamówień Publicznych p.dyda@pngs.com.pl  

XIII. Sposób przygotowania oferty:  

 1. Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia oferty na   formularzu ofertowym 

    stanowiącym załącznik Nr 1  niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna  być sporządzona w  języku polskim oraz  podpisana  

     przez  osobę  (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

3. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej. 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na  całość zamówienia. 

6. Ofertę   wraz   ze    wszystkimi    załącznikami   należy   umieścić   w   nieprzeźroczystej, 

      zapieczętowanej   kopercie  lub  opakowaniu zaadresowanym i opisanym: 

……………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

mailto:p.dyda@pngs.com.pl


 
 

Park Narodowy Gór Stołowych  

Ul. Słoneczna 31 

57-350 Kudowa Zdrój 

 Oferta na  Pełnienie Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami z zakresu realizacji 

zadania pod nazwą : ” POIS.02.04.00-00-0044/17 Ochrona Błędnych Skał przez budowę 

infrastruktury turystycznej - etap II – parking YMCA 

XIV.  Termin składania i otwarcia ofert 

 1.Ofertę  na  wykonanie  w/w   zadania należy przesłać pocztą,  za pośrednictwem 

posłańca  lub  złożyć osobiście  w  siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych (sekretariat)  do 

dnia  21 września 2018 r. do godz11:00 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2018 r. o godz. 11:15 w w  siedzibie Parku Narodowego 

Gór Stołowych pokój nr 6 – sala audiowizualna. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej         umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 Istotne warunki umowy wzór umowy stanowi - załącznik nr 4 

 XVI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana  Wykonawcom w formie 

elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego    www.pngs.com.pl  

  

Zatwierdzam : 

Kudowa Zdrój, 14.09.2018.  

 /-/ mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 

 

 Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

2. Wykaz osób – zał. Nr 2 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zał. Nr 3 

4. Istotne warunki umowy - zał. nr 4 

5. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 

http://www.pngs.com.pl/
http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/NOWE/wzr%20oferty_BONZAI.doc
http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/NOWE/wykaz%20osb_BONZAI.docx
http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/NOWE/ow.powiz.kapitaoweBONZAI.docx
http://www.wegierska-gorka.pl/uploaded/NOWE/Istotne%20warunki%20umowyBONZAI.doc

