Dębe Wielkie, 06.08.2013 r.
ZK-O.252.3.2013

Zapytanie ofertowe nr ZK-O.252.3.2013
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 ze
zm.) oraz z obowiązującym w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim Regulaminem
Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro
zapraszamy do składania ofert na:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS
REALIZACJI PROJEKTU: „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBE WIELKIE”
Nazwa i adres Zamawiającego:
Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie
REGON: 141682562 NIP: 822-22-78-065
telefon: (25) 749 70 01, (25) 749 70 02, fax. (25) 749 70 03
e-mail: zk.debewielkie@wp.pl
Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia:
Wyłoniony inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmie do sprawowania nadzór w zakresie robót
budowlanych polegających na:
1. rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie, szczegółowy zakres
wykonania robót związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie
określa wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy opracowany przez Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe Czyste Środowisko Wojciech Nowak z siedzibą Siedlce
ul. Budowlana 3C, 08-110 Siedlce. Rozbudowa oczyszczalni ścieków musi spełniać następujące
parametry ilości ścieków: Qdśr = 650 m3/d Qdmax = 910 m3/d Qhśr = 27 m3h
Qh16 = 41 m3/h Qhmax = 62 m3/h,
2. roboty sanitarne przy budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ul.: Armii
Krajowej, Urocza, Kościelna, Wesoła, Olszowa, Brzozowa, 103 Batalionu Strzelców,
Józefowska, Willowa, Alejowa, Pustelnicka, Prądzyńskiego, Warszawska wraz z trzema
przepompowniami ścieków oraz robotami towarzyszącymi. Zadanie obejmuje m. in.: budowę
kanalizacji sanitarnej – z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 o śr. 160 mm – 777,80 m – z rur
kanalizacyjnych PVC-U SN8 o śr. 200 mm – 4802,52 m – z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 o
śr. 250 mm -1284,0 m budowę kanalizacji tłocznej: - z rur PE o śr. 90 mm 237,24 m – z rur ze
stali nierdzewnej o śr. 80 mm – 2x4,0 m budowę studni: - studnie z kręgów żelbetonowych o śr.
1200 mm – 38 szt. – studnie PE o śr. 425 mm – 66 szt. – studnie PE PRO 400 - 148 szt. –
studnie PE PRP 1000 – 17 szt. budowę przepompowni ścieków: - przepompownia ścieków P-1

szt. 1 – przepompownia ścieków P-2 szt. 2 – komora zasuw z kręgów żelbetonowych o śr. 1200
mm – szt. 1 – komora rozprężna z kręgów żelbetonowych o śr. 1200 mm – szt. 1.
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. reprezentowania Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
warunkami pozwolenia na budowę, prawem budowlanym, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
2. sprawdzania jakości wykonywanych robót, zapobiegania stosowania wyrobów wadliwych
i niedopuszczalnych w budownictwie,
3. sprawdzania i odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenia
w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
4. potwierdzenia faktycznie wykonanych robót, a na żądanie inwestora kontrolowania rozliczeń
budowy,
5. informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach,
które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji,
6. udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.
Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
i niezbędne załączniki :
www.bip.debewielkie.pl w zakładce przetargi / zamówienia poniżej 14 000 EURO.
Sposób obliczenia ceny:
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości zlecenia.
Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od podpisania umowy do 27.02.2015 r., Dębe Wielkie.
Kryteria oceny oferty:
Cena brutto oferty – 100%
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
Cn
Pe = — * 100 pkt * 100%
Co

gdzie: Pe – punkty za cenę brutto (max 100 pkt)
Cn – cena brutto najniższa z ofert ważnych
Co – cena brutto oferty poddanej ocenie

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę można złożyć w formie pisemnej w biurze Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim pod
adresem: ul. Zielona 3, 05-311 Dębe Wielkie do dnia 20.08.2013 r. do godz. 15.00.

Warunki udziału:
Ofertę mogą złożyć osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
bez ograniczeń z wyodrębnieniem specjalizacji w zakresie oczyszczalni ścieków.
Termin związania z ofertą:
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dnia, …………………

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………..
działający w imieniu i na rzecz………………………………………………………………......
oferuję pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania:
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie” w zakresie branży sanitarnej na kwotę…...………. PLN
Słownie:
…………………………………………………………………………………………………………
plus podatek VAT ………………………. PLN co daje łączną kwotę
……………………………………………PLN
Słownie:
……………………………………………………………………………………………………….
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia:
Lp.
1

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Staż zawodowy

2
3

W załączeniu przedkładam kopie uprawnień w/w osób wraz z dowodem podlegania
obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

