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Ogłoszenie/Zaproszenie do składania ofert 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Łubniany,  

ul. Opolska 104,  

46-024 Łubniany  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - zwanej dalej ustawą).  

 

3. Przedmiot zamówienia: 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”. 

1) Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. 

2) Link do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych: 

http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-

powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html 

3) W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował, kontrolował                   

i rozliczał realizację w/w zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują wykonanie 

robót budowlanych:  

http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-

powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html 

4) Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziału 3.1.2 

Strategie niskoemisyjne w aglomeracji Opolskiej w oparciu o projekt: „Budowa infrastruktury 

pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II oraz budowa centrum przesiadkowego  

w Gminie Lewin Brzeski” Nr ewidencyjny wniosku: RPOP.03.01.02-16-0005/16. Nr umowy  

o dofinansowanie RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r. 

 

4. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

5. Osoby upoważnione do kontaktu: 

Ewa Skarżyńska, e- mail: lubniany05@lubniany.pl 

 

6.   Termin wykonania zamówienia:   

1) Obejmuje cały okres trwania robót (planowany termin zakończenia przedmiotu Umowy  

Wykonawcą robót budowlanych to 30.09.2020 r.); 

2) Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to listopad 2019 r.; 

3) Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu 

wykonania robót budowlanych; 

4) Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać 

Wykonawcy drogą e-mailową na 2 dni przed tym terminem.  

 

7.  Zamawiający zleca, Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane nadzór inwestorski nad realizacją zadania 

http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html
http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html
http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html
http://bip.lubniany.pl/4497/1051/budowa-sciezki-pieszo-rowerowej-wzdluz-drogi-powiatowej-nr-1702-w-miejscowosci-brynica-nr-sprawy-zp27172019.html
mailto:lubniany05@lubniany.pl
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inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. 3 (branże: drogowa, kanalizacyjna, elektryczna, 

telekomunikacyjna). 

 

8. Termin związania ofertą: 

Okres związania ofertą wynosi  minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert; 

Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez 

dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

9.1 Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże na formularzu według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

a) Inspektor nadzoru branży drogowej powinien posiadać uprawnienia do nadzoru robót 

drogowych bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego  

na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót drogowych. 

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać uprawnienia do nadzoru nad 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych 

wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat 

doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy 

robót sanitarnych. 

c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej  powinien posiadać uprawnienia do nadzoru 

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

instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co najmniej 5 lat 

doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy 

robót elektrycznych i elektroenergetycznych. 

d) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej powinien posiadać uprawnienia  

do nadzoru nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie zgodnym 

z przedmiotem zamówienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych lub 

równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, co 

najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub 

kierownika budowy robót telekomunikacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem 

spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji. 

 

Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie                         

w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu 

o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce). 

 

9.2 Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu 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 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.   

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Dokumenty składające się na ofertę: 

a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia; 

b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 9.1 i 9.2 Zaproszenia. 

c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania 

wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo (w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej). 

2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania  

w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie 

z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące 

oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę. 

3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,  

winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

5) Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

 

11. Uzupełnianie dokumentów: 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów i oświadczeń, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 

 

12. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe: 

1) Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty (poprawienie omyłki następuje wyłącznie za zgodą Wykonawcy 

wyrażoną w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona). 

4) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień  wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

13. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

14. Odrzucenie ofert: 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 

 jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia; 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek o których mowa w pkt. 12 ppkt. 3 niniejszego Zaproszenia. 

 Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia. 

2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3) Cena opisana w ppkt. 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację 

usługi. 

 

16. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz.10:00: 

 pisemnie na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, 

pokój nr 18 - sekretariat, z adnotacją: 

„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”, numer sprawy: ZP.271.9.2019 

„Nie otwierać przed dniem 14.11.2019 r. godz. 10:15". 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć  

ją pieczęcią Wykonawcy. 

2) Oferty zostaną otwarte w dniu 14.11.2019 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego: Urząd 

Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, pokój nr 7. 

3) Oferty złożone po terminie  określonym w ppkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoj9ą 

ofertę. 

 

17. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: 

    

cena (oferty brutto) 100 % punktów 

 

Maksymalną ilość  punktów otrzyma Wykonawca,  który zaproponuje  najniższą cenę, 

pozostali otrzymają procentowo mniej. Ilość punktów liczona będzie według wzoru: 

 

                                                    Cena najniższa oferowana brutto 

    Ilość punktów   =               x 100 punktów  

                                                             Cena badanej oferty brutto 

 

18. Zawarcie umowy: 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór umowy, stanowiący 

załącznik nr 4 do Zaproszenia.  Przed  podpisaniem  umowy Zamawiający może żądać  

kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego;  

2) Zamawiający  może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie negatywny, 

Zamawiający może  przeprowadzić negocjacje z kolejnymi Wykonawcami wg pozycji 

rankingowej.  

 

19. Wynik postępowania: 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne 

ogłoszenie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

20. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy: 

 nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł 

tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty; 

 postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia powodującą sytuację  

w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

niepodlegającej unieważnieniu; 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
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21. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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),dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi  

w ramach projektu pn. „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów  

w Luboszycach” (nr sprawy ZP.271.3.2019.) prowadzonym na podstawie  art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

dalej „ustawa Pzp”;   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

Z A T W I E R D Z A M: 


