
 

 

Pleszew, dnia 05.06.2017 r. 

WI.7013 .15.2. 2017.MSz 

wg rozdzielnika 

……………………… 
 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew zaprasza do złożenia 

oferty na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub inżynieryjnej drogowej zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane oraz na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu nad realizacją zadania: 

pn.:  „Roboty budowlane - budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie”  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Nowa Jakość Edukacji”. 

 

Zadanie realizowane z programu: 

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020. 

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.  

Dofinasowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Tyluł projektu:  Nowa jakość edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew 

 

I. Zakres robót podlegający nadzorowi inwestorskiemu obejmuje „Roboty budowlane - 

budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie” w tym: 

1) Budowa płyty boiska o wymiarach 26x44m na cele boiska wielofunkcyjnego 

z wyposażeniem wg wytycznych w projekcie o nawierzchni syntetycznej 

poliuretanowej w tym: 

 boisko do piłki ręcznej z polem do gry o wymiarach 20x40m, 

 dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15x24m, 

 dwa boiska do siatkówki z polem do gry o wymiarach 9x18m. 

Boiska wyposażone będą w tuleje do montażu bramek, słupków oraz siatki 

i konstrukcji dwusłupowych do koszykówki oraz piłkochwytów. 

2) Budowa koryta z kostki betonowej o szerokości 50 cm wzdłuż dłuższych boków 

boiska. 

3) Budowa piłkochwytów wzdłuż dwóch krótszych boków planowanego boiska 

o długości łącznej 2x24m o wysokości 6 m. 

4) Wymiana ogrodzenia zewnętrznego z siatki metalowej o wysokości 1,8m 

i długości 140m.  

Uwaga ! Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji, przedmiarze robót lub 

kosztorysie „ślepym” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy 

przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane 
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materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie 

gorszymi niż opisane w w/w dokumentach.  

 

II. Zakres robót o którym mowa w pkt. I opisany został szczegółowo na stronie internetowej 

BIP - Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie pod ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym:  

1. „Roboty budowlane - budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie” 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Nowa Jakość Edukacji” 
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.html?pid=8785 

 

III. Warunki do spełnienia: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się osoby: 

1) które posiadają doświadczenie w nadzorowaniu robót porównywalnych 

z przedmiotem zapytania ofertowego,  

2) które posiadają wymagane w tym zakresie ważne uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

inżynieryjnej drogowej,  

3) posiadają dokument potwierdzający przynależność do polskiej, właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa – z datą ważności na dzień otwarcia ofert. 

2. Wymaga się aby Inspektor Nadzoru inwestorskiego, podpisał umowę na pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych we wzorze 

umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia oraz aby wywiązywał się 

z obowiązków wynikających z umowy.  

3. Wymaga się aby inspektor nadzoru kontrolował, sprawdzał i egzekwował od 

Wykonawcy robót: 

-   zgodność wykonywanych robót z projektem budowlanym i zapisami w SIWZ, oraz 

-  wykonywanie obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót, 

a Inwestorem (Zamawiającym). 

4.  Wymaga się aby inspektor pełnił swoje obowiązki w okresie od podpisania umowy do 

zakończenia i rozliczenia inwestycji przez Wykonawcę robót z możliwością 

przedłużenia umowy. 

5. Wymaga się aby inspektor uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych w okresie 

udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót. 

 

IV. Postanowienia dodatkowe: 

 

1. Termin wykonania umowy - pełnienia funkcji inspektora nadzoru:  do 10.08.2017r. 

jednak nie krócej niż do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji.  

 

2. Kryterium oceny ofert: Cena - 100% 

 

3. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Paulina Kwaśniewska - Kierownik Wydziału Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-350  

Mariola Szkudlarek – Inspektor Wydziału Inwestycyjnego, tel. (62) 7428-349 

 

4. Oferta musi zawierać: 

1) Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie z załączonym drukiem. 

http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne.html?pid=8785
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2) Kopię potwierdzoną za zgodność odpisu z oryginałem uprawnień do 

nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

inżynieryjnej drogowej. 

3) Dokument potwierdzający przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa – z datą ważności na dzień otwarcia ofert. 

4) Wykaz nadzorowanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat , minimum 3 

nadzory porównywalne z przedmiotem zapytania ofertowego (z podaniem rodzaju 

robót, terminu wykonania, wartości i adresu nadzorowanych robót, oraz nazwę 

i adres podmiotu na rzecz którego zlecenie było wykonywane).  

 

5. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta 

i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, pokój 103, lub przesłać drogą elektroniczną na adres 

e-mail: mszkudlarek@pleszew.pl do dnia 14.06.2017 r.   

6. Na ofercie należy umieścić napis:  

 

„Oferta – Nadzór inwestorski  

Nowa Jakość Edukacji  - budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Kowalewie” 

 

Jednocześnie informujemy, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

 

Kierownik 

Wydziału Inwestycyjnego 

Paulina Kwaśniewska 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Druk - Wykaz nadzorowanych robót. 

3. Wzór umowy. 

 

 

 

 
Sporządziła: 
Mariola Szkudlarek 

tel. 62 7428 349 

e-mail: mszkudlarek@pleszew.pl 

mailto:mszkudlarek@pleszew.pl
mailto:mszkudlarek@pleszew.pl

