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Zamawiający: 

Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 

21-020 Milejów 

Reprezentowana przez 

Wójta Gminy Milejów 

Znak: D.271.RR-NI.MR.2018    Milejów, dnia 2018-05-28 

 

Otrzymują wg wykazu  
(nazwa i adres wykonawcy) 

Strona www 

Tablica ogłoszeń  

 

ROZEZNANIE RYNKU –  

ZAPYTANIE CENOWE 

 

1a.  Zamawiający:    
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 

zaprasza do złożenia ofert  

na usługę sprawowania Nadzoru Inwestorskiego: 
dla zadania inwestycyjnego  

Tworzenie infrastruktury handlowej poprzez budowę targowiska „Mój Rynek”  

w msc. Milejów-Osada 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

1b. Podstawa prawna: 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” -Ministerstwo Rozwoju, (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) –  

Rozdział 6.5.1  Rozeznanie rynku. 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Zespół Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego Tworzenie infrastruktury handlowej 

poprzez budowę targowiska „Mój Rynek” w msc. Milejów-Osada. 
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków UE w ramach operacji typu 

 „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Umowa o przyznaniu pomocy nr 00012-65171-UM0300018/17.      

Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu określa dokumentacja budowlano- techniczna, 

kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 

Dostępna pod adresem - 

https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=603&p1=szczegoly&p2=57335  

oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Skład personalny Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – 

Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – Koordynator, 

Inspektor Nadzoru branży sanitarnej, 

Inspektor Nadzoru branży elektrycznej, 

Inspektor Nadzoru branży drogowej. 

Zamawiający dopuszcza: 

1) W przypadku posiadania stosownych uprawnień budowlanych jedna osoba może 

sprawować nadzór w dwóch branżach, 

2) w składzie Zespołu Inspektorów –Inspektora Nadzoru branży drogowej. 

 

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. 

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia – nie później niż do 2019-08-01. 

     W/w termin może ulec zmianie w przypadku: 

1) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy, 

2) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych. 

Pomimo tak wyznaczonego terminu zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający 

zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług nadzoru inwestorskiego 

na rzecz Gminy Milejów: 

 do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego 

i rozliczenia inwestycji, 

 w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, 

 w trakcie kontroli wynikających z PROW 2014-2020 w zakresie realizowanego projektu. 

     4. Miejsce i termin złożenia oferty : 

 Ofertę  oznaczoną napisem „NI Targowisko” należy złożyć w nieprzejrzystym 

opakowaniu/kopercie/ w siedzibie Zamawiającego w kancelarii Urzędu Gminy w Milejowie 

21-020 Milejów, ul. Partyzancka 13a pokój nr 6 w terminie do dnia 2017-06-06, godz. 10:00 

https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=603&p1=szczegoly&p2=57335
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5.  

5.1. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny:  

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. 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. Nie dopuszcza się 

składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. 

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. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca. 

 

5.2. 

1) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 

się z przedmiotem i warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy.  

2) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

cenowym powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

3) Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie prace i czynności niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4) Cenę oferty jest ceną ryczałtową. 

5) Cena oferty powinna być podana następująco: cena brutto (z VAT), w tym: 

cena netto (bez VAT); kwota podatku od towarów i usług (VAT). 

6) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT). 

7) Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN 

cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku(grosze).Stawka VAT 

musi być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8) W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą 

Zamawiający uzna wartość podaną słownie. 

9) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
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10) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w „Formularzu ofertowym", 

stanowiącym załącznik do zapytania. 

11) Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.  

 

6. Wymagania formalne wobec wykonawców – warunki udziału w postepowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

6.1 nie podlegają wykluczeniu, 

6.2 spełniają następujące warunki dotyczące: 

6.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

6.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

6.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

6.2.3.1. zdolności technicznej 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

6.2.3.2. zdolności zawodowej 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:  

co najmniej  2 osobami(w przypadku gdy jedno osoba posiada uprawnienia budowlane w dwóch 

branżach) wchodzącymi w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, w tym co 

najmniej osobą zapewniającą nadzór dla każdej branży, posiadającą uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) lub odpowiadającymi im uprawnieniami 

nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej; 

2) instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska lub instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych ; 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych; 

4) drogowej. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia. 

7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 6 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z 

ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. oświadczeni zawarte w treści formularza ofertowego, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokument ten 

wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
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7.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego zapytania. 

 

8. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1)Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy — wg załączonego wzoru 

(Załącznik do niniejszego zapytania); 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wypisu z rejestru lub ewidencji —wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. 

3)Wykaz osób do wykonania zamówienia oraz uprawnienia zawodowe i aktualne 

zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa). 

Kopie stosownych dokumentów należy dołączyć do formularza ofertowego. 

9.  Proces i kryteria wyboru oferty. 

Zamawiający podda złożone oferty ocenie formalnej – ze względu na kompletność oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów 

jak również złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.  

 Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

    Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej opisane warunki formalne jest: 

Cena ofertowa  -   100%  

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

Zastępca Wójta Czubacki Sławomir - e-mail: s.czubacki@milejow.pl 

11. Wadium - nie dotyczy. 

12. Pozostałe informacje 

1) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z zamieszonym wzorem 

—Załącznik do niniejszego zapytania. 

mailto:s.czubacki@milejow.pl
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2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

4) Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP.  

Załączniki: 

Projekt umowy  

Formularz ofertowy 

Wzór wykazu osób 

 

    Sporządził:                                                                                                          Zatwierdził: 

/-/ Sławomir Czubacki                                                                                        /-/ Tomasz Suryś 

  Zastępca Wójta                                                                                                      Wójt Gminy 

 


