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Przyrów, dnia 06.11.2020 

PLP.271.1.5.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości zamówienia nieprzekraczającej 30.000 EURO 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią dla 

miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul.  Szkolna’’ 

 

1. Dane Zamawiającego 

Gmina Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów                                                                                                

NIP 9492192782 

zamowienia@przyrow.pl 

tel. 34/ 3554120 

fax. 34/ 3554120 21 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r .Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 – dalej „ustawa PB”) 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami w imieniu, na rzecz Gminy Przyrów – 

dalej „inwestor” – przy realizacji zadania pn,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami i przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul.  Szkolna’’. 

Zadanie realizowane jest w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020, 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.  

Opis zadania można pobrać ze strony internetowej: 

https://www.bip.przyrow.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=859&x=4&y=82 

3. Kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

4. Obowiązki inspektora:  

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10ustawy PB; 

3) 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; 
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4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, 

kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 

5. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:  

1) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzone wpisem do 

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

lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z 

art. 10ustawy PB, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

3) zgłaszanie inwestorowi oraz projektantowi możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w projekcie.  

 

6. Przewidywany okres realizacji robót budowlanych: 

 grudzień 2020 r. – wrzesień 2021 r.  

 

7. Warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawca winien posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 471) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 

r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią 

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, załącza do 

oferty kopie uprawnień. 

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium – cena 

Waga - 100%  

cena całkowita brutto - 100%. 

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów  

gdzie: 

Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb - cena oferty rozpatrywanej, 

100 - wskaźnik stały, 

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 
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Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą 

ilość punktów.  

 Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia w 

formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1. 

 Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.  

 Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

 Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.   

 Oferty mogą składać osoby fizyczne spełniające w/w wymagania w zakresie uprawnień.  

 

9. Przygotowanie oferty: ,  

Ofertę wraz z proponowaną ceną za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, należy 

złożyć w formie pisemnej: 

 za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),  

 osobiście lub za pośrednictwem posłańca, do siedziby Zamawiającego, w zamkniętej 

kopercie z opisem: ,,OFERTA NA  pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 

przepompownią dla miejscowości Sygontka gmina Przyrów – ul.  Szkolna’’. 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 16.11.2020r. do godz. 09:00 

w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

Pokój nr 16 - sekretariat 

Oferty zostaną otwarte w dniu 16.11.2020r o godz. 09:05, w pok. Nr 17. 

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.przyrow.pl oraz przekazane wykonawcom, 

którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą elektroniczną i listem poleconym. 

 

11. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

stanowisko: inspektor  

imię i nazwisko: Joanna Nowakowska   

tel.: 34 35 54 120 w.34  

fax.: 34 35 54 120 w.21   

w terminach: w godzinach pracy zamawiającego  

 

12. Zastrzeżenie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez 

podania przyczyny. 
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13. Klauzula informacyjna – RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w 

Urzędzie Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przyrów możliwy jest pod adresem 

e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane 

będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

**;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik Nr 2. 

3. Wzór umowy – załącznik Nr 3  

 

Otrzymują; 

 Adresat; 

 a/a. 


