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Kędzierzyn-Koźle, 28 sierpnia 2018 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/10.1.2 
Usługa nadzoru inwestorskiego 

 
Dla projektu RPOP.10.01.02-16-0017/17 pn. „Utworzenie żłobka w Centrum Medyczno-
Opiekuńczym Inparco w Kędzierzynie-Koźlu” 
 
Podstawa postępowania:  
Rozeznanie rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (dalej „Wytyczne”) 
 
Zamawiający: Krzysztof Banasik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Inparco z siedzibą: 47-
220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 70, zaprasza do składania ofert na: 
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu 
administracyjnego na żłobek przy Inparco w Kędzierzynie-Koźlu 
 

Kod CPV:  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania obiektu administracyjnego na żłobek przy Inparco w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy 
Powstańców 68b w Kędzierzynie-Koźlu w branżach: budowlanej, instalacyjnej elektrycznej, 
sanitarnej, wod.-kan., wentylacji, teletechniki, odgromowej oraz zagospodarowania terenu – przez 
cały okres realizacji robót tj. od września 2018 r. do spodziewanego zakończenia w czerwcu 2019 r. 
Usługa powinna obejmować wszystkie zwyczajowe i nałożone przepisami prawa obowiązki 
inspektora nadzoru. Z wykonawcą usługi zostanie zawarta umowa pisemna. 
 
Podstawowe dane o budynku:  
 
Powierzchnia działki nr 1210/26 (obręb Kędzierzyn): 21 281 m2  
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków na działce: 801,30 m2 
Powierzchnia zabudowy budynku objętego usługą: 276,96 m2 
Powierzchnia utwardzona: 73,75 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna: 241,95 m2 
Kubatura: 2 783,01 m3 

Wysokość max: 14,60 m  
Budynek cztero-kondygnacyjny na rzucie prostokąta o wymiarach 13,25 m x 25,20 m. 
Budynek średnio wysoki SW, kategoria zagrożenia ludzi ZLII, klasa odporności ogniowej „B”. 
Konstrukcja główna R120: układ żelbetowy słupowo-ryglowy, wypełnienie bloczkami betonowymi  
z częściowymi przemurowaniami cegłą pełną, podmurowania w miejscu wymiany okien pustaki 
poryzowane 24.  
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Konstrukcja dachu R30: żelbetowa płyta kanałowa, warstwa spadkowa płyty panwiowe 
prefabrykowane na murkach ażurowych z cegły dziurawki.  
Stropy między wszystkimi kondygnacjami – REI 60: konstrukcja główna płyta kanałowa. 
Ściany zewnętrze: Istniejące – EI 60, projektowane – REI 120. 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
 

Zamawiający poza wymogiem dysponowania przez Wykonawcę (oferenta) przygotowaniem 
zawodowym i uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego lub dysponowaniem 
takim potencjałem nie wskazuje szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Dokonywanie 
oceny będzie odbywało się wg sprawdzenia listy kryteriów formalnych oraz kryteriów wyboru 
wskazanych w pkt. poniżej. 
 

III. Kryteria oceny oferty 
 
Kryteria formalne: 

1. Okres świadczenia usługi zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. VI. 
2. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.  
3. Brak powiązania Wykonawcy z Zamawiającym zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  
4. Złożenie oświadczenia RODO stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (jeśli 

dotyczy). 
 
Kryteria wyboru:  

a. Cena – waga 100 %. 
 

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do kryteriów oceny 
oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 
oferty 

 
Cena – waga 100%  
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny: 
S = [(C min / C oferty) x 100]  
gdzie: 
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie 
C min – najniższa całkowita cena brutto  
C oferty – cena całkowita brutto z badanej oferty. 
 
Łączna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 dla jednej oferty. 
 

V. Termin składania ofert i wymagania formalne oferty 
 
Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej 
zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania 
ofertowego.  
Formularz oferty przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe – podpisany przez 
uprawnioną osobę wraz z wymaganymi załącznikami, powinien być dostarczony: 
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 na adres Zamawiającego: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (pokój rejestracji – 
parter); 

 lub przesłany jako skan oryginału dokumentu na adres: k.m.t.banasik@wp.pl z kopią (do 
wiadomości) na adres: quadral@poczta.fm ; 

 lub przesłany faksem na numer: +48 77 483 21 44 (należy poprosić operatora o sygnał faksu) 
w terminie do dnia 05.09.2018 roku (środa) do godz. 12.00. 
 
Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty w siedzibie 
Zamawiającego lub skuteczne przesłanie odpowiednio e-maila / faksu najpóźniej w w/w terminie. 
 

VI. Termin realizacji umowy 
 
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: wrzesień 2018 r. 
Planowany termin zakończenia świadczenia usługi: czerwiec 2019 r. 
 

VII. Kontakt między Oferentem a Zamawiającym  
 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentem jest: Krzysztof Banasik, e-mail:  
k.m.t.banasik@wp.pl , tel. +48 600 318 527, od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00. 
 

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 

a) Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione przez 
Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.  
b) W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może 
zostać unieważniony bez podania przyczyny.  
c) W przypadku gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe 
negocjacje cenowe.  
d) W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do 
Wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.  
 

IX. Zakazy powiązań osobowych lub kapitałowych 
 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, bez zastosowania wyłączeń, o których mowa w pkt. 6.5.2 
ppkt. 2) tiret a) lit. i) oraz ii) Wytycznych. (por. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 
 

X. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia 
 

 Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych wyłącznie w zakresie terminu 
wykonywania robót budowlanych w obiekcie żłobka lub jeśli świadczenie usługi przedłuży się 
z winy Zamawiającego. 

 Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku działania siły 
wyższej ze skutkiem na realizację postanowień umownych. 
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XI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 

XII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zakres  
i warunki) 
 

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego nie planuje 
dokonania podobnego zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego. 
 

XIV. Formularz oferty 
 

Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Ceny w ofercie, rozumiane jako kompletne zryczałtowane ceny, należy przedstawić w formie 
tabelarycznej wg wzoru formularza oferty. 
 
 
 
 

                    /-/ 
        Krzysztof Banasik 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

……………………………………………………… 
 Miejscowość, data  

OFERTA 
W imieniu: 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

oznaczenie Wykonawcy 
/nazwa siedziba i adres, ewentualnie czytelna pieczątka/ 

 
oświadczam (-y)*,że posiadam odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia lub potencjał 
do zgodnego z prawem wykonania usługi opisanej w Zapytaniu ofertowym nr 1/2018/10.1.2 z dnia 
28.08.2018 r. i usługę tę wykonam (-y)* na warunkach zgodnych z treścią przedmiotowego Zapytania 
ofertowego z zastosowaniem przedstawionych poniżej warunków cenowych:  
 

L.p. Nazwa usługi Wartość netto, PLN Wartość brutto, PLN 

1. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie  
i zmianie sposobu użytkowania obiektu 
administracyjnego na żłobek przy Inparco  
w Kędzierzynie-Koźlu 

  

 
 

Wartość oferty brutto słownie: 
 

 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić  

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 
Załączniki do oferty: 

1. Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie RODO zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. 
 
 
 
 
 

 
…………………..…………………………………… 
Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

……………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 
Oświadczenie 

o braku powiązań 
 
Niniejszym oświadczam, że jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 
 

…….…………………………………………………. 
Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do  

  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

……………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 
 
 
Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy 

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu administracyjnego na żłobek przy Inparco  

w Kędzierzynie-Koźlu”.* 

 

 

 

 

…….…………………………………………………. 
Pieczęć firmowa i podpis osób/y upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 


