
Tytuł: Zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo, 
                                                         
W  związku  z  realizacją  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, prosimy o złożenie oferty na 
usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją prac budowlanych w ramach projektu  
„Budowa  i  wyposażenie  przychodni  zdrowia  POZ  w  ramach  rozwoju  opieki  koordynowanej  w  spółce  
Medimex Sp. z o.o. w Pszennie”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  w  związku  z  realizacją  prac 
budowlanych w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach rozwoju opieki  
koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie”.

Dokumentacja  techniczna planowanych prac  budowlanych (projekt  budowlany,  przedmiar  robót)  została  
umieszczona  na  stronie  internetowej  Medimex  Sp.  z  o.o.  w  zakładce  „Inwestycje  -  pliki  do  pobrania”:  
http://medimex.pl/inwestycje.

Do obowiązków Inspektora nadzoru należeć będzie:
1. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z 

ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w 
szczególności:
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 
technicznej,

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

d. udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
e. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń 

wykonanych robót budowlanych,
f. wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
do stosowania urządzeń technicznych,

g. żądanie od 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 niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę;
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2. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
budowlanych, w tym określonych w rozdziale IV ust. 6 pkt 2 lit. C zapytania ofertowego;

3. kontrola ilości i terminowości wykonywania robót;
4. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o roboty budowlane;
5. dojazd (we własnym zakresie i na własny koszt) i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do 

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, 
6. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na 

placu budowy nieprawidłowościach;
7.  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji 

zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych;
8. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość 

oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych oraz o zaistnieniu 
okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

9. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do 
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień;

10. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy 
robót budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do 
podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

II. Planowany termin realizacji usługi:

Planowany termin realizacji usługi:  listopad 2017 r. – lipiec 2019 r.

Realizacja usługi może ulec zmianie, w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu, za zgodą 
IZ RPO WD.

IV. Miejsce, sposób i termin składania oferty:

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania - w terminie  
do 30.10.2017 roku do godz. 23:59.

Ofertę podpisaną należy wysłać w pliku pdf na adres mailowy:  elzbieta.kozbial@medimex.pl.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dot. usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego.
                                                                                                                                  .

Formularz ofertowy

W odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe dot.  usługi  w zakresie  nadzoru  inwestorskiego składamy niniejszą  
ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  –  tj.    sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  w związku  z  
realizacją prac budowlanych w ramach projektu „Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach 
rozwoju opieki koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie”. 

Zakres naszej usługi dotyczy obowiązków Inspektora nadzoru, do których należeć będzie:
1. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z 

ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w 
szczególności:
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 
technicznej,

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

c. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

d. udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
e. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń 

wykonanych robót budowlanych,
f. wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 
potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
do stosowania urządzeń technicznych,

g. żądanie od 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 niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę;

2. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
budowlanych, w tym określonych w rozdziale IV ust. 6 pkt 2 lit. C zapytania ofertowego;

3. kontrola ilości i terminowości wykonywania robót;
4. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach 

dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o roboty budowlane;
5. dojazd (we własnym zakresie i na własny koszt) i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do 

prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, 
6. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na 

placu budowy nieprawidłowościach;
7.  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji 

zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych;
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8. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość 
oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych oraz o zaistnieniu 
okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

9. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do 
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień

10. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy 
robót budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia 
wszystkich robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do 
podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

I. Dane oferenta: 

Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:
Adres e-mail:
Telefon:

II. Cena:
Cena netto:…………………………………………………..
Podatek VAT:…………………………………………………
Cena brutto:…………………………………………………

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce  realizacji  zamówienia:  Województwo:  dolnośląskie,  Powiat:  świdnicki,  Gmina:  Świdnica,  
Miejscowość: Pszenno, Ulica: Słoneczna.

Planowany termin realizacji usługi:  listopad 2017 r. – lipiec 2019 r.

Realizacja usługi może ulec zmianie, w przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych oraz 
realizacji projektu, za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.

IV. Termin ważności oferty:  30 dni

VII.  Oświadczenia: 

Ofertent oświadcza, że:
1. posiada zasoby kadrowe do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełnia techniczne możliwości jego 
realizacji, a także posiada wymagane doświadczenie.
2. zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskał niezbędne 
informacje do przygotowania oferty.
3. zapoznał się z dokumentacją techniczną planowanych robot (projekt budowlany, przedmiar robót), 
udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Inwestycje – pliki do pobrania” 
(http://www.medimex.pl/inwestycje).
4. akceptuje założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz 
wymagań w nim zawartych.
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5. wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenia oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli.

6. przedsiębiorstwo składające ofertę jak i osoby nim zarządzające nie są powiązane z Zamawiajacym  
osobowo  lub  kapitałowo.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  
beneficjenta  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane  z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d)  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z poważaniem, 

…………………………………………………………………….
                   (podpis i pieczęć)
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