
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

26-06-2019

Termin składania ofert

04-07-2019

Numer ogłoszenia

1192408

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 101, pocztą na adres Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120
Zawadzkie, pocztą elektroniczną na adres: remonty@zawadzkie.pl lub faksem pod 
nr 77 46 23 175.
Dopuszczalne jest przesłanie oferty drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres: remonty@zawadzkie.pl.
Ofertę złożyć należy do dnia 04.07.2019 r. godz. 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

remonty@zawadzkie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Wiktorzak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 46 23 136

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”.
Wykonawca musi dysponować osobami pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającymi uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez
ograniczeń w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji technicznych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Uwaga:
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania Oferty.

Kategoria ogłoszenia



Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Zawadzkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”.
Wykonawca musi dysponować osobami pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającymi uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez
ograniczeń w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji technicznych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Uwaga:
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania Oferty.
Stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu terytorialnego inżynierów osób
przewidzianych do realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty.
Szczegółowy zakres obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej” zawiera projekt umowy
stanowiący załącznik do Zaproszenia do składania Oferty.
Z dokumentacją techniczną nadzorowanego zadania można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.zawadzkie.pl/1770/termomodernizacja-hali-sportowej-w-zawadzkiem-zwiekszenie-efektywnosci-energetycznej.html.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się terminy sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do:
1) dnia odebrania bez zastrzeżeń i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem -
zwiększenie efektywności energetycznej”;
2) upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania tj. 60 miesięcy od dnia odebrania przez
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji), w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność
nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.



Załączniki

Zaproszenie do składania oferty
Projekt umowy
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Formularz ofertowy wykonawcy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami pełniącymi funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającymi uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez
ograniczeń w specjalności:
a) konstrukcyjno-budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji technicznych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te
funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Uwaga:
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z
2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik do Zaproszenia do składania Oferty.
Stosowne uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu terytorialnego inżynierów osób
przewidzianych do realizacji zamówienia należy dołączyć do oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy wykonawcy.
2. Wypełniony wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
3. Uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu terytorialnego inżynierów osób przewidzianych do
realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga 100 % 
Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie elementy niezbędne do realizacji
zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości
oferty badanej, w skali 1-100 pkt z uwzględnieniem wagi za kryterium według wzoru:
Ca=(Cena najniższej oferty)/(Cena badanej oferty)×Xa×100

gdzie: Ca – wartość punktowa za kryterium cena, 
Xa – waga 100%
Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych w ofercie.
Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1275887
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1275757
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1275756
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1275755


Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

opolskie , kędzierzyńsko-kozielski

Numer telefonu

774050311

Fax

774050305

NIP

7492055601

Tytuł projektu

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Numer projektu

RPOP.03.02.01-16-0014/17-00


