
Jastrowie, dnia 30.05.2017r 
 

ZAPYTANIE CENOWE 
1. Zamawiający : 

Gmina i Miasto Jastrowie 
reprezentowana przez p. Piotra Wojtiuka – Burmistrza 
z siedzibą 64-915 Jastrowie  
ul. Żymierskiego 79  
tel. 67 266 22 11 
fax. 67 266 23 42 
e-mail : sekretariat@jastrowie.pl  
Web: www.jastrowie.pl 
 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 
 

2. Przedmiot zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usług nadzoru inwestorskiego w zakresie 

nadzoru robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych sanitarnych, instalacyjnych elektrycznych 
przez cały okres wykonywania robót do dnia otrzymania przez Zamawiającego decyzji 
pozwolenia na użytkowanie obiektu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do 
realizacji na działce Nr. ewid. 3028/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Jastrowie – 
w jednostce ewidencyjnej miasto Jastrowie wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach 
Nr ewid. 3028/8, Nr ewid. 3034/107 i Nr ewid. 1201.  
Planowany termin zakończenia budowy obiektu i oddania do użytkowania – 30 kwietnia 
2019r. 

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru będzie polegało na : 
1) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego i innych obowiązujących przepisów wykonawczych, 
2) uczestnictwie w radach budowy, 
3) reprezentowaniu Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji  z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzaniu jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

5) sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych elementów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 

6) potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
7) sprawdzaniu kalkulacji kosztów za roboty wykonane, kontrola ich zgodności z 

dokumentacją projektową i zakresem robót wykonanych, 
8) sprawdzaniu i akceptacji dokumentów finansowych, przekazywanie ich do zapłaty 

Zamawiającemu, 



9) podejmowaniu decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy 
zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego i umową o wykonanie robót budowlanych, 

10) informowaniu Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych, 

11) w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia  
ilości, jakości i wartości robót - stwierdzaniu wspólnie z wykonawcą robót aktualnego 
stan robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym, 

12) rozstrzyganiu w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury 
technicznej spraw budowy w toku jej realizacji, zasięgając w razie potrzeby opinii 
autora projektu, 

13) udziale w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania 
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, 

14) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w przepisach i umowie prób 
i sprawdzeń potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o 
gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytego wykonania urządzenia i 
uporządkowania  terenu budowy, 

15) sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i 
zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, 

16) rozpisaniu odbioru, udział w dokonaniu czynności odbioru przedmiotu umowy i 
przekazaniu protokołu odbioru końcowego Zamawiającemu, 

17) przygotowaniu dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. 

 
3. Spośród złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną .  
 
4. Sposób przygotowania i złożenia oferty : 

1) Oferty składać w zamkniętej kopercie opisanej :  
Adres Zamawiającego 
Adres Wykonawcy 
„OFERTA - na: Wykonywanie usług Inspektora Nadzoru dla budowy na realizację 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianego do 
realizacji na działce Nr. ewid. 3028/9 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 
Jastrowie – w jednostce ewidencyjnej miasto Jastrowie wraz z niezbędną 
infrastrukturą na działkach Nr ewid. 3028/8, Nr ewid. 3034/107 i Nr ewid. 1201„ 
Nie otwierać do dnia 07.06.2017r do godziny 10:10 

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, 
3) Ofertę można złożyć na adres Zamawiającego pisemnie lub faxem lub e-mailem. 

 
5. Miejsce i termin złożenia oferty : 

1) Oferty należy składać do dnia 07.06.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie ul. Żymierskiego 79 64-915 Jastrowie. 
2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2017 r. o godzinie 10:10 w Urzędzie Gminy i 
Miasta Jastrowie ul. Żymierskiego 79 64-915 Jastrowie. 

 
 



6. Warunki płatności. 
Rozliczenia za wykonywanie usługi będą dokonywane proporcjonalnie do wykonanych i 
zafakturowanych robót budowlanych, które będą dokonywane fakturami wystawianymi 
za wykonane roboty przewidziane do realizacji w zatwierdzonym harmonogramie 
rzeczowo – finansowym w sposób następujący: pierwsza i kolejne faktury powinny być 
wystawiane do wartości ok. 15% każda, w miesiącach VI 2017r, X 2017r, II 2018r, V 2018r, 
VIII 2018r, X 2018r natomiast faktura końcowego rozliczenia, w wysokości nie większej niż 
10 % ceny brutto.  
Płatności będą dokonywane w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę 
sprawdzonej i zatwierdzonej do zapłaty faktury. 
 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami p. Agnieszka Starczyńska – podinspektor 
ds. nadzoru inwestycyjnego i drogownictwa tel. 67 265 72 31 email: nadzor@jastrowie.pl 
 

 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 

Piotr Wojtiuk    
 
 

………………………….. 
 
 
 

Załącznik : 
Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego : 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie budynku komunalnego mieszkalnego 

wielorodzinnego przewidzianego do realizacji na działce Nr. ewid. 3028/9 położonej w 
obrębie ewidencyjnym 0001 Jastrowie – w jednostce ewidencyjnej miasto Jastrowie wraz z 
niezbędną infrastrukturą na działkach Nr ewid. 3028/8, Nr ewid. 3034/107 i Nr ewid. 1201 

 
1. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Siedziba:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/faks: …………………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail:              …………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:   …………………………………………………………………………………………………………… 

REGON:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy: ……………..………………………………… 
 
2. Zamawiający: 

Gmina i Miasto Jastrowie 
reprezentowana przez p. Piotra Wojtiuka – Burmistrza 

z siedzibą 64-915 Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 

, 
 
3. Zobowiązanie wykonawcy : 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową : 

 

za kwotę : ………………………………… zł bez podatku VAT 

za cenę : …………………………………… zł z podatkiem VAT 

słownie : ……………………………………………………………………………………...................……… 

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

w tym podatek VAT = …….… % wynosi ………………………… zł 

 
 
4. Oświadczenie wykonawcy  

Oświadczam, że posiadam wymagane ustawą uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, których kopie przedstawiam w załączeniu. 
 
 

…………………………., dnia ……………..2017 r. 
……………………….………………………………………. 
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 


