
Znak sprawy: RBG.271.4.2.2011     Czarnocin, dnia 04.07.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na  pełnienie  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji 
inwestycji  pn: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY 
KOMPLEKSU  SPORTOWEGO  „MOJE  BOISKO  ORLIK  2012” 
W  MIEJSCOWOŚCI  CIESZKOWY  GMINA  CZARNOCIN  na  działce 
nr ewidencyjny 251/4.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28-506 Czarnocin
REGON 291010033
NIP 6050023070
tel. (41) 35-12-028, fax.(41) 35-12-029
e-mail: ug.czarnocin@com.pl

      II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie  prowadzone  na  podstawie  art. 4  pkt  8  ustawy  z dnia 29 
stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  /Dz.  U. z 2010  r.  Nr 
113  poz.  759   z   późniejszymi    zmianami/-  wartość    zamówienia    nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia kompleksowego 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „WYKONANIE BOISK 
SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA 
CZARNOCIN” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251/4

2. Inwestycja  pn:  WYKONANIE  BOISK  SPORTOWYCH  W  RAMACH 
BUDOWY  KOMPLEKSU  „MOJE  BOISKO  ORLIK  2012” 
W  MIEJSCOWOŚCI  CIESZKOWY  GMINA  CZARNOCIN    będąca 
przedmiotem  nadzoru  inwestorskiego  obejmuje  następujący  zakres 
rzeczowy robót:
1)  Budowę  boiska  do  piłki  nożnej  o  wymiarach  30,0m  x  62,0m 
o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m)
- podbudowa przepuszczalna 
- nawierzchnia do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna 
trawa”
-  obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy 
terenu od płyty boiska 
- wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach i siatki do bramek 
2) Budowę   boiska   wielofunkcyjnego   o  wymiarach:   19,1 m   x   32,1 m 
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o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: nawierzchnia poliuretanowa
- wyposażenie do piłki koszykowej i do piłki siatkowej
3) Ogrodzenie terenu
4) Oświetlenie terenu 
5) Chodniki 
6) Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
7) Budowę budynku sanitarno- szatniowego.

Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, przedmiary robót 
oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  )  dotycząca 
inwestycji  znajduje  się  na  stronie  internetowej  Zamawiającego: 
http://www.bip.czarnocin.com.pl/pliki/SIWZorlik2011.zip oraz jest dostępna 
do  wglądu  w  Urzędzie  Gminy  w  Czarnocinie,  Czarnocin  100,  28-506 
Czarnocin, pokój nr 26.

3. Do  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  należeć  będzie 
w szczególności:
1) pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo  budowlane/Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  243,  poz.  1623  z  późniejszymi 
zmianami/,
2)  nadzorowanie  wypełniania  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą robót.

4. Nadzór  będzie  sprawowany  przez  zespół  inspektorów  nadzoru 
inwestorskiego w składzie:
1)  inspektor  nadzoru  koordynator  w  specjalności  konstrukcyjno- 
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
2)  inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,
3)  inspektor  nadzoru  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) inspektor nadzoru w specjalności drogowej.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Od  dnia  zawarcia  umowy  w  okresie  realizacji  inwestycji  do  dnia 
zakończenia  robót  budowlanych  objętych  nadzorem,  ich  odbioru 
końcowego  i  całkowitego  rozliczenia  robót,  a  także  w  okresie  rękojmi, 
gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie
Warunek  ten  będzie  spełniony  przez  Wykonawcę,  jeżeli  wykonał, 
a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonuje 
usługi,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  wiedzy 
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i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie.
Wymagane  minimum-  co  najmniej  jedna  usługa  w  zakresie  pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w każdej specjalności:
- 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,
- drogowej.
2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- dysponuje    osobami     posiadającymi       uprawnienia    budowlane 

określone   w    ustawie    z    dnia    7     lipca    1994     roku   Prawo 
budowlane  /Dz.  U.  z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami/ do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w wymienionych 
w ust. 1 branżach.

Do realizacji zamówienia jedna osoba może posiadać kilka uprawnień, co 
Zamawiający potraktuje jako spełnienie wymaganego warunku.
Na   potwierdzenie   spełnienia  warunków  dysponowania  odpowiednimi 
osobami   zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  Wykonawca  przedstawi 
oświadczenie,  że   osoby   które   będą   uczestniczyć   w  wykonaniu  
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu.
1) „Doświadczenie zawodowe” według druku, który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego,
2) „Wykaz osób” według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
3)  „Oświadczenia  o  uprawnieniach  osób  wykonujących  zamówienie” 
według  druku,  który  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  zapytania 
ofertowego.

VII. Sposób przygotowania oferty.
1.Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego 
zapytania ofertowego formularzu- załącznik nr 1.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie , w sposób gwarantujący 
zachowanie  poufności  jej  treści.  Koperta  winna  być  oznaczona  nazwą 
i adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres:
Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28- 506 Czarnocin 
z dopiskiem na kopercie „ Nie otwierać przed dniem 12.07.2011 r. godzina 
10:30.



VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1.  Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy 
w Czarnocinie,  Czarnocin 100,  28- 506 Czarnocin,  II  piętro-  sekretariat 
pokój nr 22 do dnia 12.07.2011 roku do godziny 10:00.
2.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.07.2011  r.  godz.  10:30  w  sali 
konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma 
data i  godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej  wysłania 
przesyłką pocztową lub kurierską.

IX. Sposób oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest: najniższa cena oferty.

X. Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami 
jest:
Jolanta Kubicka tel (41) 35-12-305, e-mail: j.kubicka@czarnocin.com.pl.

XI. Załączniki do zapytania cenowego:
1) formularz oferty- załącznik nr 1,
2) formularz wykaz usług- załącznik nr 2,
3) formularz wykaz osób- załącznik nr 3
3) oświadczenie- załącznik nr 4,

Wójt Gminy

mgr Maria Kasperek
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       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
       z dnia 04.07.2011 r.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy

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

Adres.......................................................................................................................

Telefon................................................. Fax............................................................

NIP.......................................................... REGON...................................................

e-mail:........................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na pełnienie kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego  dla  zadania  pn:  WYKONANIE  BOISK  SPORTOWYCH 
W  RAMACH  BUDOWY  KOMPLEKSU  SPORTOWEGO  „MOJE  BOISKO 
ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN działka 
nr ewidencyjny 251/4

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  na  zasadach  określonych 
w zapytaniu ofertowym z dnia 04.07.2011 r. za cenę

 brutto.......................................................złotych 

(słownie złotych.....................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości …................% tj. …........................... złotych

(słownie złotych: …..............................................................................................)

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki:
1) wykaz usług,
2) wykaz osób,
3) oświadczenie,
4) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia- jeżeli dotyczy,
5) inne 
…..............................................................................................................................

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

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



       Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
       z dnia 04.07.2011 r.

Wykonawca: 
…......................................
…......................................
…......................................
 

Wykaz  usług  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  (jeśli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  wykaz  usług  wykonywanych  w  tym 
okresie)

L.p. Rodzaj 
wykonywanych 
usług

Wartość usługi 
brutto

Data 
wykonania 
usługi

Odbiorca

…...............................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Opis  zakresu  wykonywanych  usług  musi  zawierać  informacje  pozwalające 
jednoznacznie  stwierdzić,  czy  Wykonawca  spełnia  warunki  określone 
w punkcie V ust. 1 zapytania ofertowego.



      Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego
      z dnia 04.07.2011 r.

Wykonawca:
…......................................................
….....................................................
….....................................................

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie:

Lp. Imię i nazwisko Opis kwalifikacji 
zawodowych, 
doświadczenia 
i wykształcenia 
niezbędnego do 
wykonania 
zamówienia (w tym 
nr uprawnień)

Zakres 
powierzonych 
do wykonania 
czynności

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 
osobami przez 
Wykonawcę*

….........................................................................................
   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*w  sytuacji,  gdy  Wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
go z nimi stosunków, Wykonawca przedstawia pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia



       Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
       z dnia 04.07.2011 r.

Wykonawca:
…............................................

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

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

Oświadczenie

że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia  posiadają 
wymagane uprawnienia

Oświadczam (my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
w  szczególności  osoby  wykazane  w  „Wykazie  osób”  stanowiącym  załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego posiadają wymagane prawem uprawnienia.

…...................................................
                  (Miejscowość i data)

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
  do reprezentowania Wykonawcy)


