
                                                                                                                                                        
 

Zapytanie ofertowe 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Kołaczkowo 
Plac Wł. Reymonta 3 
62-306 Kołaczkowo  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego 
nad inwestycją: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową 
sieci wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu” 
Inwestycja została podzielona na 2 części: 
 
część I  
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 
pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej w Borzykowie oraz doposażenie 
hydroforni we Wszemborzu” 
 
część II 
pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzykowo” 
 
O zamówienie/zamówienia mogą ubiegać się osoby mające stosowne 
uprawnienia do w/w funkcji określone przepisami prawa. 
 
Szczegółowe informacje odnośnie zakresu robót,  nad którymi nadzór obejmie 
wykonawca zostały określone w ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pod 
linkiem:  
http://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/390715/przetarg_nieograniczn
ony_na_budowe_kanalizacji_sanitarnej_w_borz 
 
Z uwagi na charakter robót, czas realizacji, dużą ilość mediów na działkach na 
których realizowana będzie inwestycja Zamawiający wymaga wizytacji budowy 
min. 5 razy w tygodniu, chyba, że z jakiś przyczyn Wykonawca będzie rzadziej 
na terenie budowy.  
 
 
III Podział na części 
Zamawiający dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych i nie ogranicza 
co do ilości tych części 
 
IV 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
Termin wykonania zamówienia określony został na  
 
część I- 15 XII 2017 r. 
cześć II 31.VII 2018 r 
 
jednak w przypadku gdy Wykonawca realizujący inwestycję nie wykona jej 
w terminie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru również ulegnie stosownemu 
wydłużeniu do czasu zakończenia inwestycji i odbioru końcowego robót.  
Zamawiający wymaga również aby wykonawca uczestniczył w odbiorze 
pogwarancyjnym robót.  
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna: 
-zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,  
-być podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać w terminie do 03.X.2017 do godziny 15:00, elektronicznie 
na adres: fundusze@kolaczkowo.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy 
 w Kołaczkowie, plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, pokój nr 22 –
sekretariat z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego-: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z przebudową sieci 
wodociągowej i doposażeniem hydroforni we Wszemborzu” 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana do wszystkich 
którzy złożą oferty oraz zamieszczona na stronie. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 
VI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 Cena 80 % 
2 Doświadczenie 20% 
przy czym wykonawca minimalnie musi wykazać min. 2  zrealizowane usługi  
odpowiadające zakresem usłudze będącej przedmiotem zamówienia tj. pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy  nad budową/przebudową sieci 
wodociągowej (część I) i/lub sieci kanalizacyjnej (część II) 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych 
przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, 
 w następujący sposób: 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 
Kryterium cena: 
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80 
punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba 
punktów, zgodnie  
ze wzorem: 
         oferta o najniżej cenie brutto 
C = ( ------------------------------------------------ x 100)  x waga kryterium tj. 80 % 
           cena brutto oferty badanej                                  
 
gdzie: C =wartość punktowa badanej oferty 
 
Kryterium ilość wykonanych usług :  
Za każdą wykazaną w zestawieniu usługę nadzoru,  powyżej wymaganych 
dwóch, Wykonawca może otrzymać 5 pkt, co oznacza, że aby otrzymać max ilość 
punktów w tym kryterium należy wykazać się 6 usługami pełnienia funkcji 
nadzoru.  
 
VII DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia  udziela w godz. 08:00-15:00 
Pani Mirosława Woźniak tel. (61) 4380 340 
VIII. ZAŁĄCZNIKI 
Wzór formularza ofertowego wraz z wykazem wykonanych usług 
 


