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Nazwa i adres Zamawiającego:                                Nozdrzec, 02.06.2022 r. 
Gmina Nozdrzec 

36-245 Nozdrzec 224 

NIP 6861555599 

REGON 370440181 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA  

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 ZŁOTYCH 

 

 

          W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia 

obejmującego wykonanie: 

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Nozdrzec” 

Przedmiot zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): 
 roboty budowlane,   dostawy,   usługi 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec", o wartości: 12 036 000,00 zł netto (słownie: 

dwanaście milionów trzydzieści sześć tysięcy 00/100 złotych).  
 

Inspektor nadzoru będzie świadczył usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących 

specjalnościach: 

a) konstrukcyjno – budowlanej; 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 

W przypadku gdy Inspektor nadzoru nie posiada wszystkich wymaganych przedmiotem zamówienia 

uprawnień, na własny koszt zapewni personel pomocniczy dysponujący takowymi uprawnieniami. 

 

Zamawiający nie wymaga, by każda z osób wchodząca w skład w/w personelu posiadała jednocześnie 

wszystkie wymagane uprawnienia, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania zespołu osobowego 

zapewniającego należytą realizację przedmiotu zamówienia. 
 

Nadzór inwestorski będzie świadczony przez cały okres prowadzonych robót budowlanych tj. przez 32 

miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą ww. inwestycji, a także – jeśli zajdzie konieczność –  

w okresie gwarancji i rękojmi (72 miesiące od odbioru końcowego). 

 

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie. 

 Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 

 Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: Zamawiający dopuszcza możliwość 

porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@nozdrzec.pl 
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  
Stanowisko: Referent ds. zamówień publicznych 
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Imię i nazwisko: Ewelina Bąk 
tel.: 13 43 98 020 wew. 36 
w godz. 7:30 - 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7:30 - 16:30 (środa), 7:30 - 14:30 (piątek)  
e-mail: przetargi@nozdrzec.pl 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia: Nadzór inwestorski będzie świadczony przez cały okres 

prowadzonych robót budowlanych tj. przez 32 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą ww. 

inwestycji, a także – jeśli zajdzie konieczność – w okresie gwarancji i rękojmi (72 miesiące od odbioru 

końcowego). 
 

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryterium: Waga: 

CENA 100 % 

Razem: 100 % 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według 

wzoru: 

C(1,2,3…) = Cn/ Cb x 100  

gdzie: 

C(1,2,3…) - liczba przyznanych punktów badanej oferty 

Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN 

Cb - cena brutto badanej oferty w PLN 

 

Szczególne warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczy): 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, usługę nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają na niego obowiązek posiadania takich uprawnień. Zgodnie z ww. Wykonawca powinien 

posiadać: 

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które 

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi 

związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, 

wodociągowe i kanalizacyjne; 

 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które 

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi  

w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. 

 

Uwaga! 

W przypadku gdy Inspektor nadzoru nie posiada wszystkich wymaganych przedmiotem zamówienia 

uprawnień, na własny koszt zapewni personel pomocniczy dysponujący takowymi uprawnieniami. 
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Zamawiający nie wymaga, by każda z osób wchodząca w skład w/w personelu posiadała jednocześnie 

wszystkie wymagane uprawnienia, co nie zwalnia Wykonawcy z posiadania zespołu osobowego 

zapewniającego należytą realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Warunki, które powinien spełniać 

wykonawca ubiegający się o 

zamówienie 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymaganych warunków 

 
Wykonanie usługi nadzoru 

inwestorskiego nad budową 

kanalizacji sanitarnej 

Referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty potwierdzające wykonanie 

tejże usługi 

Posiadanie wymaganych uprawnień 
Kopia/e uprawnień budowlanych wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego 
 

  
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej: 
 nazwę i adres Wykonawcy, 

 ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym, 
 cenę ofertową (netto oraz brutto), 

 termin wykonania zamówienia, 
 termin ważności oferty, 

 inne wymagane informacje i dokumenty, 

 warunki gwarancji (jeżeli dotyczy),  

 dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, 

 datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy, 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

(inne informacje ważne dla zamawiającego) 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2022 r. o godz. 12:00 

 

Ofertę należy złożyć pocztą na adres: 

Urząd Gminy Nozdrzec 

36-245 Nozdrzec 224 

 

Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej. 

Art.  78.  KC 
§  1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów 

obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów,  

z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. 
 

Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, 

dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 

Oferta na – Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

na terenie Gminy Nozdrzec”, oraz opatrzona ostrzeżeniem: Nie otwierać przed dniem 10.06.2022r., godz. 

12:00. 
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3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania ko-

perty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.   

  

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy 

Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, pok. nr 27. 
2) Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Nozdrzec 

/-/ 

Stanisław Żelaznowski 

 

 

 

 ………………………………………………………… 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego 
 Zakres nadzorowanej inwestycji – Załącznik Nr 2 

 Projekt umowy – Załącznik Nr 3 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 

Nozdrzec 224 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-

mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 134398020, wew. 48;  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”, numer sprawy: 

IKŚR.271.1.5.2022, prowadzonym w trybie zapytania cenowego; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

c RODO.  
 

 


