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 Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:    ZGOK.JRP.P/7/12 

Rzędów, 06.07.2012 r. 
         

WSZYSCY WYKONAWCY 
 

Zaproszenie do składania ofert 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 
             
       

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Rzędów 40 

 28-142 Tuczępy  
www.zgok.ornet.pl 

tel. 015 864 22 51 fax. 015 864 22 51 wew. 26 
 

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę: 
Pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycjami: 

•••• Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 
Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy” 

•••• Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu: „Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycjami:  

• Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

• Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 

 
 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z  projektem, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
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3) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 
4) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej poprzez sporządzanie zapisów na 

rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, w przypadku jeśli zmiana nie 
wymaga wykonania prac projektowych a pracochłonność nie przekracza możliwości 
jednorazowego pobytu na budowie. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 
Przewidywany termin realizacji zamówienia to: 18 miesięcy od podpisania umowy. 
 
3. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym: 
- osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: 
konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
- technologiem, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia. 

 
4. Podstawa przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje. 
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. 
3. Do oferty należy załączyć wykaz osób wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach 

budowlanych, potwierdzający spełnianie wymagań stawianych wykonawcy, zgodnie z 
pkt. 3.3). 

4. Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniona jest – Bogumiła 
Czerwiec – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

 
5. Termin i miejsce złożenia oferty 
Ofertę wraz z wykazem osób należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, 
osobiście, faksem lub pocztą tradycyjną w terminie do  dnia 10.07.2012r., do godz. 1500. 
 
6. Opis sposobu określenia ceny oferty 
1. Cenę oferty należy określić poprzez podanie w formularzu ofertowym iloczynu planowanych 

spotkań (18) i wynagrodzenia ryczałtowego za jeden nadzór autorski, tj. jeden pobyt 
projektantów branżowych na spotkaniu organizowanym przez zamawiającego, doliczając 
obowiązujący podatek VAT. 

2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest 
wynagrodzenie określone w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową, zgodnie z ofertą 
wykonawcy i faktyczną ilość odbytych spotkań.  
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3. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu 
zrealizowania zamówienia. 

 
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.zgok.ornet.pl, ZAKŁADKA: Nadzór autorski, najpóźniej w terminie 7 dni od końcowej daty 
składania ofert. 

 
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy. 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

 
 
 

 

Załącznik:  
1. Oferta cenowa     
 
              ZATWIERDZAM: 

 
          PREZES ZARZĄDU       CZŁONEK ZARZĄDU 

          Robert Stachowicz         Paweł Łodej  

 
             Dnia:06.07.2012 r.  
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........................................        Załącznik Nr 1 
   ( nazwa wykonawcy ) 
....................................... 
    ( siedziba wykonawcy ) 
....................................... 
 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

      Rzędów 40 
      28-142 Tuczępy 
 
 

O F E R T A CENOWA  
dla zamówień o wartości nie przekraczającej  

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjami: 
• Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach 

Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy” 

• Budowa kwatery składowania (pierwszej) w ramach Projektu: „Kompleksowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:  
ogółem netto:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………) 
VAT:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………) 
ogółem brutto:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………), 
obliczoną jako iloczyn: ryczałtowej ceny jednostkowej za jeden nadzór autorski, tj. jeden 
pobyt jednego projektanta branżowego na spotkaniu organizowanym przez zamawiającego                       
i liczby planowanych spotkań (18); 
 
w tym:  
ryczałtowa cena jednostkowa za jeden nadzór autorski, tj. jeden pobyt jednego projektanta 
branżowego na spotkaniu organizowanym przez zamawiającego:  
netto:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………) 
VAT:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………) 
brutto:  …………..…………………………....... zł  
(słownie złotych:.........………….................................……………………….…………………). 
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1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu                  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
4. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są:  

a) ……………………………………………..  
b) ….…………………………………………. 
c) …………………………………………….  

 
 
 
 
 
dnia, ............................................... 

Podpisano 
............................................................ 
( upoważniony przedstawiciel ) 
............................................................ 
( adres ) 


