
 

 

 

Czarny Bryńsk, dn. 11.07.2014 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
 

Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zapraszam do 
złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją 
pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego w Rudzie”. 

 
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją 
pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego w Rudzie”. Inwestycja umiejscowiona jest na terenie Górznieńsko- 
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W zakres prac wchodzi: 

1) rozbiórka, dobudowa i adaptacja budynku na ośrodek edukacji ekologicznej  

2) budowa pompy ciepła wraz z montażem towarzyszącej infrastruktury  

3) budowa schronu na rowery oraz magazynu na sprzęt do badania i monitoringu środowiska 
4) wykonanie utwardzonego placu postojowego  

5) wykonanie ogrodzenia stałego  

6) wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do Ośrodka  

7) budowa małej oczyszczalni ścieków bytowych  

8) zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych  

9) oddzielenie gruzu z materiałów porozbiórkowych w celu wykorzystania do przyszłego 
utwardzenia dróg i parkingów; wywóz i utylizacja pozostałych materiałów porozbiórkowych 
10) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym mapy do celów projektowych), 
wykonanie ekspertyz, pomiarów i badań (także badań geologicznych gruntu) koniecznych do 
prawidłowej realizacji prac projektowych i robót budowlanych  

11) sporządzenie projektów uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane  

12) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

13) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów; 
sprawowanie nadzoru autorskiego; zasypanie wykopów, uporządkowanie i wyrównanie 
terenu po wykonaniu robót; wykonanie dokumentacji powykonawczej; uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 

 

Zakres robót określają załączone przedmiary robót. 

 



Do zadań inspektora będzie należało: 
1) dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie spójności i zgodności: 

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót; 

2) reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) koordynacja robót; 
4) wizyta na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) 
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego, 

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

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,  

8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania, 

9) potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad, 

10) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, 

11) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych 
w prawie budowlanym,  

12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę 
robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbałe w swojej pracy, 

13) ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego; 

14) zlecenie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 
robót budzących wątpliwości co do ich jakości; 

15) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego inwestycji; 

16) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych; 
17) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska  

w odniesieniu do nich; 
18) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
19) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą 

robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji, wykonawca udzieli wsparcia 
Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu; 



20) jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub zamiennych, nieprzewidzianych umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
robót budowlanych, to inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia Zmawiającego celem 
podjęcia decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie 
jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania 
robót dodatkowych i zamiennych 

 
Warunki udziału:  
Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej. 
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje 
zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego 
porozumienia o wolnym handlu (EFTA).  
 
Kryteria oceny ofert:  
Kryterium wyboru będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli 
zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z najkorzystniejsza ceną ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w wersji papierowej w siedzibie 
Zamawiającego – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Czarny Bryńsk 1, 87-320 
Górzno, do dnia 21.07.2014 roku, do godz. 15:15. 
 
Warunki umowy:  
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 roku. 
 
Warunki płatności - 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 
wystawienia faktury będą protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, 
podpisane przez obie strony. 
Cena – zgodnie ze złożona ofertą. 
 
Wymagane dokumenty: 
Oferta zawierająca: dane wykonawcy, cenę brutto, akceptację warunków umowy oraz 
informacja o kwalifikacjach/uprawnieniach osób, które z ramienia wykonawcy będą 
realizować zamówienie. 
 

Uwagi końcowe:  
Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę. 
Informacje dotyczące zamówienia dostępne na stronie internetowej: www.g-lpk.pl 
 



Park zastrzega sobie prawo do: 

− wydłużenia terminu składania ofert 
− wezwania do wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty 

są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Parku, 

− wezwania do uzupełniania oferty w wyznaczonym terminie w przypadku 
stwierdzenia braków, które można uzupełnić, 

− poprawiania omyłek rachunkowych za wyraźną zgodą Wykonawcy, 

− pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie 

 

 

 


