
Zp.J5 .2019 Somianka. dnia 4 czerwca 20 J 9r. 

Zapytanie ofertowe na: 

pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 
440401 W w miejscowosci Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401 W w 

miejscowosci Wolka Somiankowska" 

I. Nazwa (Firma) oraz adres Zamawiaj~cego: 
Gmina Somianka 

Somianka - Parcele 168, 07-203 Somianka 

Telefon : 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 

Adres strony internetowej http ://\vww.ugsomianka.bip .org.pl 

Adres e-mail: somianka@somianka.pl . 

NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

II. Tryb udzielenia zamowienia 
Zamowienie publiczne 0 wartosci nie przekraczajClcej wyrazonCl w zlotych rownowartosci 

kwoty 30 000 euro okre.slonej wart. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 

publicznych (Dz. U. z 2018 pOZ. 1986 z p6Zn. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz ZarzCldzenia Nr 

12/KJ14 Wojta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu udzielania zamowien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajClcej 

30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zamowienia zostala ustalona zgodnie z ustawCl Prawo Zamowien 

Publicznych i wynosi ponizej 30000,00 EURO. 

III. Opis przedmiotu zamowienia 
1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest pelnienie obowiClZkow nadzoru inwestorskiego 

w trakcie realizacji robot zwiC}Zanych z wykonaniem roboty budowlanej polegajClcej na 

przebudowie drogi gminnej nr 440401 W w miejscowosci Somianka, przebudowie drogi 

gminnej nr 440401 W w miejscowosci Wolka Somiankowska, gm. Somianka. 

Zakres robot budowlanych objytych nadzorem budowlanym okre.slajCl: projekty budowlane, 

przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowiClce zalClczniki do 

postypowania przetargowego, dotyczClcego wylonienia wykonawcy robot na ww. inwestycjy i 

sCl dostypne na stronie www.somianka.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakladce 

Zamowienia Publiczne. 

2.Wspolny Slownik Zamowien (CPY) 
Kod CPV 71247000-1- Nadzor nad robotami budowlanymi 

3. ZamawiajClcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 
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4. qCy me 

IV. ZaJ{res obo,vi~zk(n.'\' i uprawnien Wykonawcy: 
1) 	 peinienie obowi qzk6vv . 

uprawniel1 i obowigzk6w (iqeznie z z 
art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 Jipea I z 
p6:Zn. zm.); 

udzial w przekazaoiu przez budowy \vykonawcy rob6t; 

3) zapewnienie obeenosci Inspektora budowy przez ok res trwania 

realizacji przedmiotu Inspektora nadzoru winien 

Zamawiajqeego; 

Zamawiajgcemu i projektantowi 

Wykonawcy robot; 

(obmiary) pod wzglydem 

merytorycznym i 
biezqca kontrola nad 	 . i terminowosciq ich wykonania; 

7) potwierdzenie robot budowlanych gotowosci do odbioru 

koncowego, i odbiorowej i po\vykonawczej; 

8) sporzqdzenie i "protokoi6w koniecznosci" 

dodatkowych, 

9) 	 w przypadku 

10) sporzqdzenie 	 inwestycji, w tym 

instytucji dotujqcej 

11) uczestniczenie w okresie gwarancJl 

nadzorowanie usuwania c1'\)lflPrf'iC"''Ir\\!,...h protokolamie wad i 

V. Termin realizacji z terminem realizacji rob6t, tj. 

30.09.2019r. 

Okres I I za Wykonawcy robot budowlanych 60 
mleslycy. 

Wykonawcy 

ke dysponuje lub bydzie dysponowal kt6re 

uczestniczyc w legitymujqcymi siy i kwalifikacjami 

zawodowymi, 

do 

w 	 specjalnosci 

na podstawie 

wczesniej samorzqdzie 

zawodowym. 

Ocena tego bydzie na podstawie 

ofertowego) o posiadaniu uprawnien 

zam6wienia spelnia - nie spelnia. 



VII. 	 Informacje 0 sposobie porozumicwania si~ Zamawiajltcego z Wykonawcami, a 

takie wskazanie os6b uprawnionych do porozumicwania si~ z Wykonawcami 

Osobami wyznaezonymi do kontaktu z Wykonaweami Sq: 

I . 	 Pani Milena Przybysz (\vyjasnienia wszelkieh spraw teehnieznyeh wykonania przedmiotu 

zamowienia), tel. (0-29) 74 	18790 wew. 41 


e-mail: somianka(ci).somianka.RI 


2. 	 Pani Milena Witkowska (wyjasnienia w sprawie proeedury) - tel. 29 74 18790 wew. 54 

e-mail: milena.witkowska(@.somianka.pl 

VIII. 	 Opis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 Kazdy Wykonawea moze z!ozye tylko jednq oferty. 
2. 	 Wykonawea sk!ada oferty zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 

3. Oferta 	 winna bye z!ozona na FormuJarzu oferty, stanowiqeym Za!qeznik nr 

do Zapytania ofertowego. 

4. Oferta musi zawierae: 

a) poprawnie wype!niony "formularz oferty" podpisany przez osoby/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawey (zal~cznik nr 1); 

b) poprawnie wype!niony za!qeznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykaz osob, ktorymi 

dysponuje Wykonawea, ktorzy posiadajq uprawnienia i doswiadezenie w przedmioeie 

nmleJszego zamowienia; 

e) 	 kserokopie aktualnyeh dokumentow stwierdzajqeyeh posiadanie uprawnien oraz 

przynaleznose do izby samorzqdu zawodowego potwierdzonyeh za zgodnose 

z oryginalem przez osoby podpisujqeq oferty. 

IX. 	 Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert 

1. Oferty stanowiqeq odpowiedz na zapytanie nalezy przeslae poeztq elektronieznq na adres: 


milena.witkowska@somianka.pl w postaei skanow podpisanyeh dokumentow, faxem na 


numer 29 741-87-14, poeztq tradyeyjnq na adres: Gmina Somianka, Somianka- Pareele 16B, 


07-203 Somianka lub dostarezye osobiscie do pok. Nr 14 (sekretariat) do dnia 12 czerwca 


2019 roku, do godz. 10.00. 

Wykonawca winien umiescie oferty w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz 


powinna bye oznakowana nastypujqcym tekstem: 


Oferta w post~powaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 


Pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 


440401W w miejscowosci Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w 


miejscowosci W6Jka Somiankowska" 


- Die otwierac przed dniem 12 czerwca 2019 r. przed godz. 10: 15. 


2. 	 Oferty zlozone po terminie nie bydq rozpatrywane. 

3. 	 Oferty zawierajqce blydy bydq poprawiane w trybie odpowiednio stosowanego art. 87 ust. 

2 ustawy PZP. 

4. 	 Oferty niekompletne nie podlegajq uzupe!nieniu. 

5. 	 Zamawiajqcy dopuszcza odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 1 ustawy PZP w przypadku 

gdy cena oferty Wykonawcy wyda siy Zamawiajqcemu razqco niska. 
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6, 	 W"konav;ca moze u piy\\Clll tcmlinu ta ert zrntcnic \\ 


Orerl y, 

7, 	 Tennin ofertCj Sty na 30 L 

X. 	 Opis obliczenia ccny 

1. 	 USfuga miot finansowana w zc ko\v 
publicznych. 
Wykonawca 
ofertowym, 
przedmiotll 
zamowienia, 

3, 	 Zaklada ze wykonawca lIwzglydni inne warunki na 

pdnionq rozpoznane we wlasnym 
4, Stawka okrdlona zgodnic z z 11 marca 2004[. 0 podatku od towarow 

5. uwzglydnic w 	 koszty i dla 
T'lI",rnpOl\ wykonania oraz wszelkie oplaty i v.rynikajqce 

6. 	 ofercic powinna w zlotych 
po przecinkll. 

7. 	 Cena pod ana przez w PLN. Cena stanowi 
jedyne wynagrodzenie przyslugujqce za wykonanie bydzie 

wszelkie koszty (zobowiqzania pllbliczno-prawne), 
i Zamawiaj<:}cego 

XI. 	 kryteriow, ktorymi b~dzie si'( kierowal przy "'i'yborze oferty, 

wrazz znaczenia 

1. 	 bydzie ocenial 
2. oceny 	ofcrt i ich cena. ZamawiajqcyLetHA"""\.-' 

spdniajqcq warunki udzialu w postypowaniu, <--',-?.LV'At<. 

naJDlZSZq 
3. 	 zqda podawania ofel1Y w walucie PLN. nie przewiduje 

Rozliczenie miydzy qcym I Wykonawcq 

przedmiotu zamowienia w zapytaniu oraz 
zawleraNca U\JU.Ul'-'''- V AT. 

5. 	 ZWlqZane z zamowienia. 

Istotne postanowienia umol'I'y 

wymaga, by Wykonawca zawar} na warunkach w 

nr 3 - istotne umOWj, 

Informacje ° formalnosciach, jakie powinny dopelnione po wyborze 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia 



I. 	 Zamawiajqcy povviadomi \Vykonawcy, kloremu ud zieli zamovv'ienia, 0 terminie i miejscu 

zawarcia umowy. telel'oniCl'.nie lub pOCZlq eleklrOniCLnq. 

2. 	 W przypadku. gdy \.vybrany Wykonawca OdSl'1pi od podpi sania UIl10WY, Zamawiajqcy 

moze podpisac UIl10W9 z Wykonawcq, klorego oCerta uzyskata kolejnq najwyzszL) liczby 

punktow. 

3. 	 W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, 

Wykonawcy, ktorzy je z~ozyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofert w 

terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, bqdz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

4. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 

przyczyny . 

XIV. Pozostale informacje 
1. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zmlany iub uzupe1nienia tresci Zapytania 

Ofertowego, przed up~ywem terminu na skladanie ofert. lnfonnacja 0 wprowadzeniu 

zmiany lub uzupe1nieniu tresci Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom 

jak rowniez zostanie opublikowana na stronie http ://www.ugsomianka.bip.org.pl/. lezeli 

wprowadzone zmiany lub uzupe1nienia trdci Zapytania Ofertowego bydq wymaga~y 

zmiany trdci ofert, Zamawiajq,cy przediuzy termin skladania ofert 0 czas potrzebny na 

dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiajq,cy ureguluje naleznosc za wykonanie przedmiotu zamowienia w formie 

przelewu na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokolu odbioru 

potwierdzajqcego zgodnosc dostawy z wymaganiami okrdlonymi nlOleJSZq, umOWq w 

terminie 30 dni od daty prawidiowo wystawionej faktury. 

3. Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiq,zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), da\ej "RODO", informujy, ze: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Somianka, Somianka -

Parcele 16b, 07-203 Somianka. reprezentowana przez Wojta Gminy Somianka; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane byd q na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w 

celu zwiq,zanym z postypowaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego ZP.15 .20 19 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bydq osoby lub podmioty, kt6rym 

udostypniona zostanie dokumentacja postypowania w oparciu 0 ustawy z dnia 6 

wrzesnia 2001r. 0 dostypie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r, poz. 1764 z p6Zn . 

zm.) ; 

- Pani/Pana dane osobowe bydq, przechowywane, zgodnie z weVvnytrznym Regulaminem 

udzielenia zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 

r6wnowartosci 30 000 euro w Urzydzie Gminy Somianka; 

-	 podanie przez Paniq.lPana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bydq podejmowane w 

spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan : 

http:ZP.15.20
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11a podstawie aJ1. 15 RODO prm·vo dostypu do danych osobo\-\ych Pani/Pana 

dotyczqcych: 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobo'vvych ; 

na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ogranic7.cnia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 

RODO; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Oehrony Danyeh Osobowyeh, gdy uzna 

Pani/Pan, ze przetwarzanie danyeh osobowyeh Pani/Pana dotyezqeyeh narusza przepisy 

RODO; 

nie przysluguje Pani/Panu: 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniyeia danyeh osobowyeh; 

prawo do przenoszenia danyeh osobowyeh, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeeiwu, wobee przetwarzania danyeh osobowyeh, 

gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danyeh osobowyeh jest art. 6 ust. 1 lit. 
e RODO. 

Zal~czniki: 

1. Zalq.eznik nr 1 - Formularz oferty 

2. Zalqcznik nr 2 - Wykaz os6b, kt6rymi dysponuje Wykonawea 

3. Zalqeznik ill 3 - Istotne postanowienia umowy 

Zatwierdzam 

Data ~ - 06 ' J,Q~~{ 


