
 
 
 

     Milejów, dnia 2017-07-20 
……………………………………….……………………….. 

Miejscowość, data 
 

ZAPYTANIE OPERTOWE 
określające szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wybor u wykonawców 
zasada konkurencyjno ści wydatków dla zamówie o warto ści szacunkowej netto 

przekraczaj ącej 20 000 zł do 30 000€. 
 
Znak sprawy: D. 271.NI.W1.PROW.2017.S.C.      
   
 
Zamawiający: 
Gmina Milejów  
21-020 Milejów 
Ul. Partyzancka 13a 
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
REGON:              431019550 
NIP:     505-00-42-606 
Miejscowość i   Milejów 13a 
adres    21-020 Milejów 
Strona internetowa:  www.milejow.pl                                                                                     
e-mail:    sekretariat@milejow.pl 
lub alternatywnie  s.czubacki@milejow.pl  
Dane identyfikacyjne zamawiającego 
 
 

Adresat: 
Strona www 
Tablica ogłoszeń 
Wykonawcy zgodnie z wykazem 
…………………………………………………………… 
Nazwa i adres oferenta 

 
 
Mając na względzie: 
1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań 
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń 
kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2017.106 z dnia 2017.01.17) 
2) Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020; Gospodarka 
wodno – ściekowa; Zał.3_Zasady konkurencyjności wydatków_2z - 
http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow.  
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez 
Wykonawcę  - Zespół Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego dla operacji/zadania 
inwestycyjnego: Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek - Kolonia, 
Wólka Bielecka, Zgniła Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska. 



 
Typ operacji  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla województwa lubelskiego  
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00045-65150-UM0300081/16. 
 

I. Opis zadania/operacji/przedmiotu zamówienia:  
wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla w/w operacji/zadania inwestycyjnego. 
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie gminy Milejów (powiat łęczyński) i 
będzie polegało na wykonaniu 1,1km zbiorczej sieci wodociągowej oraz 134 przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu określa dokumentacja 
techniczna, kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – do 
wglądu w siedzibie Zamawiającego. Skład personalny Zespołu Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego (stosownie do wymagań rozdziału II)– 
Inspektor Nadzoru branży sanitarnej – Koordynator, 
Inspektor Nadzoru branży elektrycznej 
 
Kody CPV:  
Główny przedmiot   71 52 00 00 -9  
Dodatkowe przedmioty    
                                                    71 24 40 00 -0 
                                                    71 24 70 00 -1  
                                                    71 24 80 00 -8 
                                                    71 31 00 00 -4  
                                                    71 00 00 00 -8 
            71.53.00.00-2 
Inspektor Nadzoru Koordynator  jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór 
zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej,  w 
szczególności wynikającej  z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, zapewni 
czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by 
uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z 
wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. 
Szczegółowe wymagania zawiera załączony projekt umowy. 

Termin realizacji zamówienia:   
Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy 
Zakończenie: do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 
końcowego, oddania obiektu do użytkowania decyzją właściwego organu administracyjnego 
oraz rozliczenia inwestycji, tj. do 2019-06-30 - jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 
2023 r. w przypadku opóźnień w realizacji robót budowlanych. 
W związku z etapowaniem robót budowlanych przewiduje się etapowanie usług nadzoru 
inwestorskiego: 
a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia 01.06.2018 r. do 

dnia 30.06.2018 r.,  
b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia 01.06.2019 r. do 

dnia 30.06.2019 r. 
Termin zakończenia może ulec zmianie w przypadku : 
• działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót 

przy montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę; 
• gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, 
• gdy wynika z przesunięcia terminu zakończenia dostawy i montażu urządzeń, 



 
• innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia czynności przewidzianych umową; 
• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 
W przedstawionych wyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 
realizacji. 
 

1. Warunki udziału w post ępowaniu:     O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, 
który spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia  i dysponuje: 
- osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w  specjalności: branża  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy) uzyskanymi  zgodnie 
z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 
poz. 290 ) oraz doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji co 
najmniej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków - minimum 1 osoba ; 
- osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności: branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych uzyskanymi  zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w 
miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane  tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ) – minimum 1 osoba ; 
Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 
więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca składa wraz z ofertą: 

• Imienny wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca (Zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego zapytania); 

• Poświadczenia/referencje/inny dokument potwierdzający, iż osoba wskazana na 
Inspektora Nadzoru branży sanitarnej posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót 
budowlanych przy realizacji co najmniej 100 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

II. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ty ch warunków: 
Ocena spełnienia warunków odbywa się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
złożonych dokumentów. 

II. Kryteria oceny ofert: 
1) Cena ofertowa – znaczenie 90pkt  
2) Kryterium Termin płatności za wykonane usługi (nie krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 60 dni licząc od daty prawidłowego złożenia faktury) – znaczenie 
10 pkt 

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnie nie danego kryterium oceny 
ofert: 

×=
 C

 C

OB

NKC 90 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  



 
Kryterium Termin płatności za wykonane usługi (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 60 dni licząc od daty prawidłowego złożenia faktury) – znaczenie 10 pkt 

10
PN

OB ×P
=KP (max liczba punktów w kryterium termin płatności) 

Gdzie: 
KP – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium termin płatności 
PN – najdłuższy zaoferowany termin płatności, spośród wszystkich ofert nie 

podlegających odrzuceniu 
POB – termin płatności w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

IV. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert: 
Ofertę  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Milejowie(pokój nr 6), ul.Partyzancka 13a   21-020 Milejów,  w terminie do godz. 
10.oo  dnia 2017-08-01. 
Akceptowalne formy składania ofert: 

1. W w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@milejow.pl lub 
alternatywnie s.czubacki@milejow.pl (przy czym oryginał należy niezwłocznie 
dostarczyć lub dosłać pocztą/kurierem do Zamawiającego)  

2. Zawsze dopuszczalna forma pisemna 
 

Sposób sporz ądzenia oferty: 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, na formularzu będącym 
załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. 
3. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do 
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku). 
4. Do oferty należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenie wskazane w  
niniejszym zapytaniu ofertowym. 
5. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów —
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych dokumentów winne być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Przy czym 
Wykonawca może edytować dokumenty przekazane przez Zamawiającego stosownie do 
swoich potrzeb z zachowaniem zawartości co do treści. 
6. Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne. 
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 
8. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo 
musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
9. Wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginału. 
10. Na ofert ę składaj ą się nast ępuj ące dokumenty: 

• Formularz ofertowy 
• Imienny wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca 



 
• Poświadczenia/referencje/inny dokument potwierdzaj ący, i ż osoba 

wskazana na Inspektora Nadzoru bran ży sanitarnej posiada do świadczenie 
w nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji co  najmniej 100 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• aktualny odpis z wła ściwego rejestru (KRS, CEIDG) 
 

V. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty: 
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) została złożona przez podmiot: 
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 
Zamawiającego wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub 
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa 
w art. 43a ust. 4 ustawy, lub 
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany 
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli osoba ta nie będzie 
brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

VI.          Informacja o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

VII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przepr owadzonego 
post ępowania: 
1.  Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta 
nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 
2.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie 
zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego 
wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym 
zadaniem stało się zbędne. 
3.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie 
zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego 
zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym 
zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 
wykonanie: 
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów 
dla Zamawiającego lub 
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania 
tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień 
umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; siłę wyższą rozumie się jako 
zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które 
zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań 
wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły 



 
zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych. Zmiana taka może dotyczyć w szczególności przesunięcia 
terminu realizacji umowy; 
2) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 
• gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, 
• gdy wynika z przesunięcia terminu zakończenia dostawy i montażu urządzeń, 
• innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia czynności przewidzianych umową; 
• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności. 
3) w przypadku waloryzacji lub zmiany stawki podatku VAT przez władzę 
ustawodawczą  
w trakcie trwania umowy; 
4) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia poszczególnych funkcji w składzie 
Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej pod     
    rygorem nieważności. 

VIII. Warunki wykluczenia: 
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo 

lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między  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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności tych osób 

z zastrzeżeniem Rozdz. V ust. 2 niniejszego zapytania. 
IX. Zamawiaj ący zastrzega mo żliwo ść zakończenia post ępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy danego zadania uj ętego w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert. 

X.  
XIa. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiaj ący mo że zmieni ć 
zapytanie ofertowe, je żeli: 
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom 
zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy przed upływem tego terminu; 



 
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania 
ofert dłuższy od pierwotnego terminu nie mniej niż o 3 dni, a w przypadku zadań 
dotyczących robót budowlanych - 7 dni. 
XIb. Zastrze żenie mo żliwo ści wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 
dokumentów jak równie ż złożenia wyja śnień dotycz ących zło żonej oferty: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 
dokumentów jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.  
XIc. Zastrze żenie Zamawiaj ącego dotycz ące poprawienia w ofercie 
oczywistych i innych omyłek: 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona.  

XI. Niezwłocznie po zako ńczeniu post ępowania w sprawie wyboru wykonawcy 
danego zadania uj ętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
Zamawiaj ący udost ępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej  
informacj ę o: 
1) wyborze wykonawcy albo 
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo 
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.. 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania si ę z wykonawcami 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 
elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
Dane do kontaktu zostały podane w komparycji zapytania. 

XIII. Załączniki: 
1) Imienny wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca 
2)  Formularz ofertowy 
3) Projekt umowy 

     Zastępca Wójta 
/-/ Sławomir Czubacki 

 


