
Grzmięca, dn. 31.05.2013 r.

Zamawiający:

Brodnicki Park Krajobrazowy

Grzmięca 10

87-312 Pokrzydowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie 

oferty  na  zadanie  polegające  na  pełnieniu  kompleksowego  (wielobranżowego)  nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji  zadania pt.: „Dobudowa i rozbudowa siedziby Brodnickiego 

Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

1. Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot  postępowania obejmuje 

wielobranżowy  nadzór  inwestorski  nad  wykonaniem  budowy  sali  dydaktycznej  zgodnie 

z dokumentacją projektową robót budowlanych w branżach: budowlanej, sanitarnej (wodno-

kanalizacyjnej) i elektrycznej. 

Przedmiotem  nadzorowanych  robót  jest  rozbudowa  siedziby  Brodnickiego  Parku 

Krajobrazowego na działce nr 57/7 zlokalizowanej we wsi Strzemiuszczek, gmina Zbiczno 

o salę  dydaktyczną.  Zakres  obejmuje  kompleksową  realizację  robót  budowlanych, 

instalacyjnych,  wykonanych  w  całości  zgodnie  z  dokumentacją  projektową:  projekt 

budowlany,  projekt  budowlany  instalacji  elektrycznej,  projekt  budowlany  instalacji 

sanitarnych  oraz  z  pozostałą  dokumentacją  zamieszczoną  na  stronie  internetowej 

www.bpark.brodnica.pl  w  ramach  prowadzonego  przetargu  nieograniczonego  na  roboty 

budowlane  w ramach  zadania  pn.  „Dobudowa i  rozbudowa siedziby  Brodnickiego  Parku 

Krajobrazowego  o  salę  dydaktyczną”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na  lata  2007  –  2013.  Dokumentacja  ta  może  być 

również  udostępniona  do  wglądu  w  siedzibie  Brodnickiego  Parku  Krajobrazowego  w 

Grzmięcy, Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo.



2.Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

a) od dnia podpisania umowy do 15.11.2013 r.

3.  Zakres  rzeczowy  nadzoru  inwestorskiego,  stanowiącego  przedmiot  postępowania 

obejmuje:

a) nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dobudowa 

i rozbudowa siedziby Brodnickiego Parku Krajobrazowego o salę dydaktyczną” zgodnie z 

dokumentacją projektową;

b)  reprezentowanie  Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności  jej 

realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – 

wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w  tygodniu;

c) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany;

d) nadzór  nad jakością  wykonanych robót  i  kontrola  jakości  materiałów celem uniknięcia 

zastosowania  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych  do  stosowania  w 

budownictwie;

e)  sprawdzanie   i  odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających  w  terminie  2  dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy;

g) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów 

robót  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  zgłoszenia  poprzez  wpis  do 

dziennika budowy i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane;

h)  sprawdzenie  i  odbiór  skończonych  elementów  robót,  podlegających  odbiorowi 

częściowemu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do 

dziennika budowy; 

i) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym terminie 7 dni roboczych od daty 

wpisu  o  zakończeniu  przedmiotu  umowy potwierdzenia  w dzienniku  budowy osiągnięcia 

gotowości odbioru;



j) uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z 

przepisów szczegółowych;

k)  wydawanie  kierownikowi budowy i  kierownikom robót  poleceń dotyczących  usuwania 

nieprawidłowości lub zagrożeń;

l)  egzekwowanie  wykonawcy  i  przedstawienie,  na  każde  żądanie  Zamawiającego 

dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych;

ł)  egzekwowanie  od  kierownika  budowy i  kierowników  robót  dokonania  poprawek  bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

m) dopilnowanie przestrzegania na budowie  przepisów bhp;

n) wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 

wywołać  zagrożenie  lub  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  dokumentacją 

projektową lub pozwoleniem na budowę;

o)  wskazywanie  możliwości  powstania  ewentualnych  opóźnień  lub  zagrożeń  w realizacji 

zadania;

p)  analiza  i  ocena  proponowanych  przez  wykonawcę  sposobów  rozwiązania  powstałych 

problemów oraz przewidywanych zagrożeń;

r) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych;

s)  przyjęcie  od  wykonawcy  skompletowanej  całościowej  dokumentacji  powykonawczej, 

sprawdzenie  jej  kompletności  poprzez  dokonanie  stosownej  adnotacji  i  uczestniczenie  w 

czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania;

t)  uczestniczenie  w  odbiorze  końcowym,  odbiorze  pogwarancyjnym  oraz  przeglądach 

gwarancyjnych.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcy   ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione 

warunku udziału w postępowaniu:



a)  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  w  zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i 

osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia  lub  przedstawić  pisemne  zobowiązanie 

innych  podmiotów  do  udostępniania  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do 

wykonywania zamówienia;

c) wykonawca musi wykazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia:

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno – budowlanych  

minimalne  kwalifikacje: posiadanie  ważnych  uprawnień  budowlanych  do  kierowania 

robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – zgodnie 

z  ustawą  z  07.07.1994r.  Prawo  budowlane  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia 

budowlane  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  wydanych  przepisów  oraz 

dokumentu  potwierdzającego  przynależność  do  polskiej,  właściwej  Izby  Inżynierów 

Budownictwa– z datą ważności na dzień otwarcia ofert;

minimalne  doświadczenie  zawodowe: pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  branży 

konstrukcyjno-budowlanej nad co najmniej  jedną podobną  robotą branży konstrukcyjno - 

budowlanej ,w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie;

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  robót  instalacyjnych  w zakresie  sieci,  instalacji  i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

minimalne  kwalifikacje: posiadanie  ważnych  uprawnień  budowlanych  do  kierowania 

robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  bez  ograniczeń  –  w  zakresie  sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych– zgodnie z ustawą z 07.07.1994r. 

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane 

na  podstawie  wcześniej  wydanych  przepisów  oraz  dokumentu  potwierdzającego 

przynależność do polskiej,  właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – z datą ważności na 

dzień otwarcia ofert;



minimalne  doświadczenie  zawodowe: pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  branży 

elektrycznej  lub  elektroenergetycznej   nad  co  najmniej  jedną  podobną  robotą  branży 

instalacyjnej - elektrycznej lub elektroenergetycznej w okresie 3 lat przez dniem wszczęcia 

postępowania jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

- inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 

minimalne  kwalifikacje: posiadanie  ważnych  uprawnień  do  kierowania  robotami 

budowlanymi  w specjalności sanitarnej bez ograniczeń – zgodnie z ustawą z 07.07.1994r. 

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane 

na  podstawie  wcześniej  wydanych  przepisów  oraz  dokumentu  potwierdzającego 

przynależność  do polskiej,  właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa– z  datą  ważności  na 

dzień otwarcia ofert;

minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej 

nad  co  najmniej  jedną  podobną   robotą  branży  sanitarnej  w  okresie  3  lat  przed  dniem 

wszczęcia postępowania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

d)  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  powyższych  warunków  wykonawcy  zobowiązani  są 

przedłożyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis w właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem terminu składania ofert;

2) dokument stwierdzając, że osoba posiada wymagane uprawnienia;

3)  aktualne  na  dzień  upływu  terminu  składnia  ofert  zaświadczenie  potwierdzające 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

4)  oświadczenie  wykonawcy   o  zrealizowanych  usługach  w  okresie  3  lat  przed  dniem 

wszczęcia postępowania, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5. Kryteria oceny ofert

Najniższa  cena  za  realizację  zamówienia  spełniającego  wszystkie  wymagania  zawarte  w 

niniejszym zapytaniu.



6. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać szczegółową wycenę usług podaną w kwocie brutto, wyrażoną w 

złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do 6 czerwca 2013 r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną
na adres gosia@bpark.strefa.pl lub osobiście na adres:
Brodnicki Park Krajobrazowy
Grzmięca 10
87-312 Pokrzydowo
8.Osoba do kontaktu:

Małgorzata Gutowska, e-mail: gosia@bpark.strefa.pl, tel. 56 49 39 450

9. Szczegółowe zasady wykonania usługi regulować będzie umowa.

……………………………………………………………
     (pieczęć i podpis zamawiającego)
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