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ZAPYTANIE OFERTOWE 
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 

 

Miasto Gliwice  

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

NIP: 6311006640 

w imieniu którego działa mgr Bogumiła Kluszczyńska – Dyrektor Górnośląskiego Centrum 

Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Okrzei 20 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 
 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy budynku hali magazynowej 

na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 
w Gliwicach” 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
  

 Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  
71520000-9  usługi nadzoru budowlanego 

 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego przebudowy budynku hali magazynowej na zespół pomieszczeń 
dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach w ramach 
zadania p.n. :.”Nowy uczeń-nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik- rozwój infrastruktury 
edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”. 

Szczegółowy opis planowanej inwestycji zawarty jest w załącznikach: 

 dokumentacji projektowej: 
 

Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane Zamawiający 
oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w nadzorowaniu robót remontowo-budowlanych  
w czynnych obiektach zgodnie z symbolem PKOB 1263 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 grudnia 1999r. Dz. U. Nr 12, poz. 1316) oraz dokonania wizji lokalnej na etapie przygotowywania 
oferty.  
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II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
1. Wiedza i doświadczenie 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie pełnił 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo – budowlanymi 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. Dz. U. Nr 12, poz. 1316) i prawidłowo 
realizował nadzór nad co najmniej trzema zadaniami o wartości inwestycji nie mniejszej niż 
1 000 000,00 zł. brutto każda. Druk nr 2a. 
  
2. Potencjał techniczny 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 
 
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowany personel, w tym minimum: 

1. jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru –      
koordynatora,  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  i co najmniej 5 - letnie doświadczenie  w w/w 
specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień oraz pełnił funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego (koordynatora) nad robotami remontowo – budowlanymi i prawidłowo ukończył 
realizację co najmniej trzech zadań o wartości   inwestycji nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł 
brutto zł. każdej z wykonanych robót. Druk 2b; 

2. jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży 
konstrukcyjno - budowlanej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie  
w w/w specjalności licząc od daty uzyskania uprawnień; 

3. jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży 
elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi   
w specjalności instalacyjnej  w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych   
i elektroenergetycznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w  w/w    specjalności licząc 
od daty uzyskania uprawnień; 

4. jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru branży 
sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w w/w specjalności licząc 
od daty uzyskania uprawnień; 

 
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. 
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 III. Kryteria oceny oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 
 

Nazwa kryterium waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena          Wa=80,00 Ca=((C min/ C of ) x Wa )x100 pkt.  

częstotliwość pobytów na budowie        Wb=20,00 Cb=((Pof/30)) x Wb x 100 pkt.    

    
1) W kryterium ,,cena’’: 

Cmin - najniższa oferowana cena brutto 
Cof – cena brutto badanej oferty  
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 

2) W kryterium ,,częstotliwość pobytów na budowie”: 
Pof – ilość punktów przyznana ofercie zgodnie z poniższym opisem 

        Cb – liczba  punktów w kryterium  
       Wb – waga w ocenianym kryterium  
 
 ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z następującymi zasadami: 

 minimalna wymagana przez Zamawiającego częstotliwość pobytu każdego z członków zespołu 
na placu budowy co najmniej jeden (1) raz w tygodniu,  

 Wykonawca może zaoferować większą częstotliwość pobytu każdego z członków zespołu 
na placu budowy.  

Za zaoferowanie wyższej częstotliwości pobytów oferta Wykonawcy odpowiednio otrzyma: 
a) dwóch (2)/ tydzień  pobytów każdego członków zespołu – wykonawca otrzyma 10 pkt. 
b) trzech (3) / tydzień pobytów każdego członków zespołu – wykonawca otrzyma 20 pkt. 
c) czterech (4) / tydzień pobytów każdego członków zespołu – wykonawca otrzyma 30 pkt. 

Zaoferowanie przez Wykonawcę większej częstotliwości pobytów przez każdego członka zespołu niż 
czterech (4)  tygodniowo nie będzie skutkowało zwiększeniem ilości punktów. 
Jeżeli w ofercie nie zostanie wskazana liczba pobytów każdego członka zespołu na budowie 
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca proponuje jeden (1) pobyt tygodniowo i nie przyzna ofercie 
punktów w tym kryterium.  

3) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.; 
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią oraz ustawą 

Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza. 
 
IV. Zakres wykluczenia Wykonawcy:  
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 

udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp 

zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, co oznacza: 

1) Nieuczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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2) Nieposiadanie co najmniej 10%udziałów lub akcji; 

3) Niepełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) Niepozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 V. Termin realizacji zamówienia:  
 
Okres realizacji zamówienia przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu 
dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych. 
 
VI. Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

1) druk propozycji cenowej wg zał. nr 1 
2) doświadczenie – wykaz nadzorów inwestorskich wg zał. Nr 2a lub wg zał. Nr 2b 
3) wykaz osób uczestniczących realizacji zamówienia wg zał. nr 3 
4) wzór umowy - zał. nr 4 
5) oświadczenie – zał. nr 5 
6) wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej 

 
VII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
 
 Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 
12.07.2017 r. do godziny 13.00 
 
VIII. Zamawiający może, bez podania przyczyny, unieważnić zapytanie ofertowe pod nazwą: 
 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy budynku hali magazynowej 

na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 
w Gliwicach” 

IX. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania  
z przedstawionej propozycji. 
 
X. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: 
 

Izabela Curyło – kierownik gospodarczy, Tel. 32 2313576 wew. 223 
 
Załączniki do zaproszenia: 
- wzór wykazu osób 
- wzór wykaz nadzorów 
- projekt budowlany 
- wzór propozycji cenowej 
- wzór umowy 
 

 
 


