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Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

Limanowa, dnia 21.03.2019r.

a/a
Zaproszenie do składania ofert
dotyczące zamówień powyżej 3 000 euro i poniżej 30 000 euro
W niniejszym postepowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8)
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do
składania ofert na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień
w km 2 + 678 - 5 + 085 w miejscowości Łostówka"
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień
w km 2 + 678 - 5 + 085 w miejscowości Łostówka" w zakresie nadzorowania, kontroli
i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w zadania
inwestycyjnego.
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone ma być
w specjalnościach:
 inżynieryjna drogowa,
 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 instalacyjna
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę
w maksymalnie dwóch różnych specjalnościach, przy odpowiednich kwalifikacjach.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie listę osób (wykaz kadry technicznej),
które będą świadczyć usługę jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach branż
wskazanych powyżej, a także wskaże na piśmie osobę koordynującą pracę wspomnianych
inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, będącą osobą upoważnioną do kontaktu
z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem usługi.
Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do stałej
obecności na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży.
Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podany został
w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.
Uwagi:
W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych
do przygotowania i złożenia oferty.
Nomenklatura CPV: 71.24.70.00-1; Nadzór nad robotami budowlanymi
II. Termin realizacji zamówienia: z chwilą dokonania odbioru całkowitego i rozliczenia
zadania (termin wykonania robót budowlanych: do 30.09.2019 r.)
III. Główne warunki udziału w postępowaniu:
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia
tj.
1) jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego - Koordynatora,
posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
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2) jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego branżowego, posiadającą
wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
3) jedną osobą na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego branżowego, posiadającą
wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając Wykaz kadry technicznej oraz
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.
IV. Przygotowanie oferty:
Ofertę należy:
a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem), elektronicznie (e-mail:
pzdli@pro.onet.pl) albo faksem (nr faksu: 18 3375-831) na niniejszym Formularzu
Oferty w siedzibie Zamawiającego, sekretariat - pokój nr 309 do dnia 28.03.2019r.
(czwartek) do godz. 14:00.
b) Składając ofertę pisemnie prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na
Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Zaproszenie do składania ofert na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień
w km 2 + 678 - 5 + 085 w miejscowości Łostówka"
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c) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu
29.03.2019r.
d) Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
VI. Kontakt z wykonawcą:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Łukasz Smoleń tel. 18 3337-913
VII. Kryterium wyboru oferty
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następującego kryterium:
Cena oferty – 100 %
VIII. Załączniki:
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1. Wzór formularza oferty.
2. Specyfikacja techniczna.
3. Wykaz kadry technicznej.
4. Oświadczenie, że osoby posiadają uprawnienia.
5. Projekt umowy.
6. Klauzula informacyjna.
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