Jastarnia, 12.04.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018
SPROSTOWANIE Z 17.04.2018 r.
Gmina Jastarnia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na Pełnienie funkcji
inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Budowa
nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy”
z możliwością składania ofert częściowych
Zadanie dofinansowane w zakresie działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze”.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach drogowej
i ogólnobudowlanej nad realizacją zadania pn.: „Budowa nadzatokowego ciągu
spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy” zgodnie z projektem budowlanym
opracowanym przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
z siedzibą w Gdyni,
z możliwością składania ofert częściowych.
Zakres robót budowlanych, nad którymi wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski
obejmuje budowę nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury
w Kuźnicy.
Dokumentacja techniczna, w tym: projekt budowlany, specyfikacja techniczna
i przedmiar robót dostępne są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jastarni w związku
z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych pod
adresem: http://www.bip.jastarnia.pl/zamowienia/pokaz/5646
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:
- część 1 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,
- część 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej,
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
1.

2. Ogólne warunki umowy: zgodnie z załącznikami nr 2.1 (dla części 1), 2.2 (dla części 2)
do zapytania ofertowego.
3. Termin wykonania zamówienia:
a) podczas realizacji inwestycji - od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego
robót budowlanych, który planowany jest w terminie do 30.06.2018 r.
b) po zakończeniu realizacji inwestycji - w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji
wynoszącej 48 miesięcy do 72 miesięcy (w zależności od zaproponowanego przez
Wykonawcę robót budowlanych okresu w ofercie) od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów
gwarancyjnych oraz wystawienia świadectw usunięcia wad.
4. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi po realizacji umowy na
podstawie protokołu odbioru usług, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie sporządzonej faktury.
5. Opis sposobu obliczania ceny: Przewiduje się rozliczenie z Wykonawcą w oparciu o cenę
ryczałtową, którą Wykonawca wyliczy dla całego zakresu wymaganych przez
Zamawiającego czynności.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia kryterium i sposobu oceny ofert:
1) Kryterium dostępu, na którego spełnienie przedstawić należy:
- kopię uprawnień budowlanych w specjalności właściwej dla przedmiotu zamówienia,
- kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie inspektora na listę członków izby inżynierów
budownictwa.
Dokumenty, o których mowa powyżej, winny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Oferty niespełniające powyższego kryterium dostępu lub dla których nie załączono
dokumentów potwierdzających ich realizację nie będą rozpatrywane.
2) Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga 100%
7. Termin składania ofert: do 20.04.2018 r. godz. 10:00.
Oferty, z wykorzystaniem opracowanego przez Zamawiającego formularza (załącznik nr
1 do zapytania) wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 6.1), należy składać
osobiście, przesłać pocztą, kurierem, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
referatrozwoju@jastarnia.pl lub dostarczyć w inny sposób, na adres: Urząd Miejski w
Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro Obsługi Interesanta (pok. 101).
Ofertę złożoną osobiście, przesłaną pocztą lub kurierem należy złożyć w nieprzezroczystej
kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające
zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego
terminu składania ofert. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać
także następujący opis: „Oferta na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Budowa nadzatokowego ciągu
spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy z możliwością składania ofert
częściowych”. Ofertę przesłaną elektronicznie należy złożyć z dopiskiem jw.
8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego:
Jacek Świdziński, tel. 58 675 19 19; Agnieszka Konkel tel. 58 675 19 30
9. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2.1 - ogólne warunki umowy dla części 1 zamówienia,
Załącznik nr 2.2 - ogólne warunki umowy dla części 2 zamówienia,
Załącznik nr 3 – dokumentacja techniczna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

