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���������������.                                          Nowy Tomyśl, dnia 2017-01-27 

           (pieczątka zamawiającego) 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

(Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej podany przedmiot 
zamówienia 

I. Zamawiający : 

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia : 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa 
Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu – Budynek „E” II piętro, Blok Operacyjny i 
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. 
Sienkiewicza 3, dz. Nr 560/10, 560/9, 560/12” 

-   w branży konstrukcyjno-budowlanej  
-   w branży instalacji sanitarnych: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego 
    ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, 
-   instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
 
1. Szczegółowy opis robót nad którymi ma być pełniony nadzór inwestorski  

Dokumentację projektową robót budowlanych i instalacyjnych, przedmiary robót, oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opublikowane zostały na 
stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowytomysl.pl w zakładce przetargi w 
dniu 28 grudnia 2016 r. 

2. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy (inspektora nadzoru) zawiera projekt umowy 
stanowiący (załącznik nr 3) 

III. Termin realizacji zamówienia : 

1. Termin rozpoczęcia pełnienia usługi – niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Termin zakończenia pełnienia usługi – do dnia wygaśnięcia gwarancji/rękojmi 
Wykonawcy robót budowlanych. 

 
IV. Kryterium oceny ofert : 

- cena 100 % 
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V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej 
wymienione warunki: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działań i czynności będących przedmiotem 

zamówienia lub wykażą, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia do 
wykonywania nadzoru inwestorskiego w branżach: 
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
b)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, cieplnych 
      wentylacyjnych i gazowych, bez ograniczeń, 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń,  

Opis spełnienia tego warunku. 

− załączenie kserokopii uprawnień budowlanych poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, 

−  załączenie aktualnego dokumentu o przynależności do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego 

2. Posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe. 

Opis spełnienia tego warunku. 

a) inspektorzy wszystkich branż muszą posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w 
sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowanie 
robotami budowlanymi lub sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego) 

b) od inspektora branży budowlano-konstrukcyjnej wymaga się aby suma wartości  
nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach wynosiła co najmniej 2,0 ml zł, w tym 
odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, co najmniej 1,0 ml zł 

c) od inspektorów branży sanitarnej i elektrycznej wymaga się, aby suma wartości  
nadzorowanych robót w ostatnich 3 latach wynosiła co najmniej 2,0 ml zł, w tym 
realizowanych w obiektach użyteczności publicznej lub odpowiadających 
rodzajem przedmiotowi zamówienia, co najmniej 1,0 ml zł 

Jako obiekty odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia przyjmuje się 
inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy: 

• szpitali, przychodni lekarskich i innych obiektów przeznaczonych do 
świadczenia usług medycznych, 

• obiektów przemysłu farmaceutycznego, 
• obiektów związanych z produkcją wyrobów medycznych.  
 

VI. Sposób przygotowania oferty. 

Oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w każdej z branż: 
• konstrukcyjno-budowlanej, 
• instalacji sanitarnych, 

• instalacji elektrycznych, 

winny być złożone oddzielnie 
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  Oferta winna zawierać: 
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 
2. Dokument z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty tj.  

odpis z właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, 
o ile ofertę składa pełnomocnik. 

3. Wykaz zrealizowanych usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru 
lub kierownika robót (budowy), poświadczający spełnienie warunków o których 
mowa w rozdz,. V pkt 2 (załącznik nr 2). 

4. Kserokopię uprawnień osób przewidzianych do nadzorowania robót 
5. Aktualne zaświadczenie osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  
Uwagi: 

• dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę, 

• oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń 
woli i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, 

• oferta winna być sporządzona w języku polskim, zespolona, strony 
ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

VII. Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu ofertowym ceny 
brutto realizacji zamówienia. Cenę należy podać w formie ryczałtu. Ustalona 
przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna. 

2. Ofertę na nadzór nad każdą z trzech branż, określoną w rozdz. II niniejszego 
zapytania należy złożyć oddzielnie. 

3. Cena oferty za wykonywania obowiązków nadzoru inwestorskiego 
bezpośrednio wynikających z zapisu umowy winna zawierać również 
wszystkie  koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za 
niezbędne do poniesienia  do realizacji umowy w całym okresie jej 
obowiązywania, w tym wymagane przepisami podatki i opłaty.  

4. Obowiązki Wykonawcy i terminy rozliczeń zapisano w projekcie umowy 
stanowiącym Załącznik nr 3. 

5. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN) 

6. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że 
zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej 
ofertach. 
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VIII. Miejsce i termin złożenia oferty  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego t.j. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, ul. Poznańska 

30, 64-300 Nowy Tomyśl, I piętro, pokój nr 3 – sekretariat do dnia 09.02.2017   
godz.10,00 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej do Zamawiającego z 
oznaczeniem OFERTA – NADZÓR INWESTORSKI 

                       Nie otwierać przed 09.02.2017 r.  godz.10,15. 

Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy 

IX. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców e-mailem i na 
stronie internetowej www.szpital-nowytomysl.pl. W przypadku, gdy wyłoniony 
Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest 
do podpisania umowy z wykonawcą następnym w kolejności. 

 

      Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz OFERTA  - załącznik nr 1 

2. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 

3. Projekt umowy – załącznik nr 3 


