Jastarnia, 08.02.2018 r.
Gmina Jastarnia
Ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
Tel. 58 675 19 30, fax 58 675 21 76
www.bip.jastarnia.pl
e-mail: referatrozwoju@jastarnia.pl
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
W oparciu o art.4pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych
oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
elektrycznej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Juracie w ramach projektu
Pomorskich Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora”
w następującym zakresie prac budowlanych:
1. Budowie ciągu pieszo – rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras
Rowerowych obejmującej:
a) budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości około 460 m wraz z przebudową
skrzyżowania ul. Sambora z drogą wojewódzką nr 216 w miejscowościach Jurata i Hel,
w tym:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- usuniecie pozostałości drzew i krzewów
- rozbiórka elementów dróg i chodników
- wykonanie wykopów
- wykonanie nasypów
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej
- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych
- oznakowanie drogowe poziome i pionowe
- wykonanie krawężników i obrzeży betonowych
- urządzenie zieleni przydrożnej
- wykonanie murów oporowych

-

roboty różne, w tym demontaż sieci oświetleniowej i słupów oświetleniowych, budowa
ogrodzenia panelowego, elementów pochylni, dostawę i montaż elementów małej
architektury.
b) budowie miejsca postojowego dla rowerzystów w Juracie z wykorzystaniem elementów
istniejącej małej architektury, w tym; montaż tablicy informacyjnej szlaku rowerowego,
dostawę i montaż stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni z desek modrzewiowych;
c) dostawie i montażu oznakowania turystycznego wzdłuż istniejących dróg rowerowych
w granicach Gminy Jastarnia na odcinku o łącznej długości około 15,5 km oraz
oznakowania turystycznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi rowerowej długości 0,4
km.
d) umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej inwestycji od chwili
rozpoczęcia robót budowlanych, a po zakończeniu robót tablicy pamiątkowej. minimalne
wymiary tablicy – 80 x 120 cm. wzór tablicy dostępny na stronie o adresie:
http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu

2.

Przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Sambora w Juracie o długości około 420 m
obejmującej:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- usunięcie pozostałości drzew i krzewów
- rozbiórkę elementów dróg i chodników
- wykonanie wykopów i nasypów
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych
- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
- oznakowanie drogowe poziome i pionowe
- wykonanie krawężników i obrzeży betonowych
- urządzenie zieleni przydrożnej
- roboty różne, w tym demontaż sieci oświetleniowej i słupów oświetleniowych, budowa
ogrodzenia panelowego, budowa bramy wjazdowej uchylnej, zabezpieczenie istniejących
sieci podziemnych;
3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 3 do zapytania.
4. Zakres projektu wskazany w pkt I.1. zapytania dofinansowany jest z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa
przyrodniczego.
II. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
1) min. 3 lata posiadania uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej.
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156,
poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które
posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony
projekt umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin sprawowania nadzoru:

a)
b)

na etapie realizacji inwestycji- od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót
budowlanych, który planowany jest w terminie do 15.06.2018 r.
na etapie po zakończeniu realizacji inwestycji - w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji
wynoszącej 93 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych oraz
wystawienia świadectw usunięcia wad.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywać się może za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
1) Pan Jacek Świdziński - tel. 58 675 19 99, fax 58 675 21 76 , od pon. - pt., w godz.pracy
urzędu;
2) Pani Agnieszka Konkel - tel. 58 675 19 30, - fax 58 675 21 76, od pon. - pt., w godz. pracy
urzędu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem
kserokopie uprawnień (potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru w specjalności uprawniającej do nadzorowania robót w zakresie elektrycznym).
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty, z wykorzystaniem opracowanego przez Zamawiającego formularza (zał. nr 1) wraz
z załącznikami, należy składać osobiście, przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć w inny sposób,
na adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro Obsługi
Interesanta ( pok. 101 ). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu)
gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz
zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie)
winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta
(opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:
„Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla
zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich
Tras Rowerowych oraz przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Sambora”.
Termin składania ofert: do 14.02.2018 r., godz. 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
VII. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium :„cena – 100%”
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty

materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest
stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu
wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą
przedmiotem pełnienia nadzoru.
VIII. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 - projekt umowy,
Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

