Egzemplarz nr 1

Malbork, dnia 10.08.2017r.
ZAMAWIAJĄCY:
POWIAT MALBORSKI
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
Plac Słowiański 17
82-200 MALBORK

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej

1.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych
w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle’a 75”
– sygnatura postępowania RI.17.2017
Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości.
Niniejszej zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego.
I.

Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacją inwestycji w zakresie której jest remont pracowni elektroniki i instalacji
elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, będącej przedmiotem
zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017r.
pod numerem 541998-N-2017 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
w zakładce Zamówienia Publiczne oznaczonego sygnaturą postępowania OR.272.12.2017.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach
Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu
pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez
przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji
Zawodowej w Malborku”. Otwarcie powyższego przetargu nastąpiło w dniu 08.08.2017r.,
na stronie Zamawiającego została zamieszczona informacja z sesji ot/warcia ofert, pod
adresem: http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia/pokaz/905.
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Zaproszenie
do złożenia propozycji ofertowej
II. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:
71247000-1
71248000-8

– Nadzór nad robotami budowlanymi;
– Nadzór nad projektem i dokumentacją.

III. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
Nadzór Inwestorski obejmuje następujące Etapy:
A. ETAP I – roboty budowlane;
roboty murowe
- Uzupełnienie ścianki działowej cegłą grubości 12 cm (ścianka dzieląca pomieszczenia
dydaktyczne.
roboty tynkarskie i malarskie
- uzupełnienie tynków wewnętrznych na powierzchni uzupełnionej ścianki,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
- wykonanie filcowania powierzchni sufity z płyt korytkowych,
- likwidacja starej lamperii na ścianach poprzez ługowanie farby olejnej,
- gruntowanie ścian i sufitu,
- malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną oraz lamperii farbą olejną.
stolarka drzwiowa oraz parapety
- wymiana drzwi między pomieszczeniami dydaktycznymi
- wymiana wewnętrznych parapetów betonowych na PCV.
roboty posadzkarskie
- zerwanie istniejącej zniszczonej posadzki cementowej,
- wykonanie nowej posadzki cementowej gr. 6 cm,
- wykonanie posadzki ceramicznej z płytek gress,
- wykonanie ruchomej pokrywy kanału ciepłowniczego z blachy ryflowanej malowanej
opartej na kątownikach,
- demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. do wykonania malowania ścian.
roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej i wykonaniem instalacji
komputerowej
- demontaż przewodów natynkowych,
- demontaż opraw oświetleniowych , gniazd, włączników , tablic bezpiecznikowych
- kucie bruzd pod nowe ułożenie przewodów kabelkowych,
- wykucie wnęki w ścianie pod nową rozdzielnicę elektryczną,
- montaż rozdzielnicy,
- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy,
- ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach (instalacja elektryczna i komputerowa),
- montaż puszek podtynkowych,
- zaprawianie bruzd,
- montaż białego osprzętu: gniazd (elektrycznych i komputerowych) , włączników, opraw
oświetleniowych podstawowych i awaryjnych,
- przeprowadzenie badań kontrolnych instalacji elektrycznej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.
B. ETAP II – Okres gwarancji i odbiór ostateczny robót;
- realizacja uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi za wady.
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Realizacji inwestycji podlegającej nadzorowi realizowana będzie w następującym
obiekcie:
Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
ul. Gen. de’Gaulle’a 75 82 – 200 Malbork
Warunki i wymagania, które musi spełniać Wykonawca:
Wykonawca musi dysponować / lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą posiadały niezbędne uprawnienia:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia jako inspektor w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń niezmiennie przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
- 1 osobą posiadającą uprawnienia jako inspektor w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – niezmiennie przez
cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy ta sama osoba posiada obydwa w/w uprawnienia wystarczające będzie
dysponowanie jedną osobą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany
przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 kopie uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do PIB – u osoby/osób
przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.
 kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy.
W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu wskazanych powyżej
dokumentów, Zamawiający nie wyrazi zgody na przystąpienie do realizacji przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający może odstąpić od powyższych formalności, w sytuacji gdy Wykonawca
samodzielnie załączy dokumenty, o których mowa powyżej do oferty.
Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż uchylanie się od tego obowiązku będzie traktowane
jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszego Zaproszenia,
a w szczególności:

Opis zakresu robót
stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi
b) Kosztorys szczegółowy (ślepy)
stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi
c) Szkic pomieszczenia objętego remontem
stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi
d) Rysunek rozdzielnicy
stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi
e) Rysunek rozmieszczenia instalacji elektrycznej
stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi
f) Projekt Umowy
a)

– załącznik nr 4 do Zaproszenia
– załącznik nr 5 do Zaproszenia
– załącznik nr 6 do Zaproszenia
– załącznik nr 7 do Zaproszenia
– załącznik nr 8 do Zaproszenia
– załącznik nr 3 do Zaproszenia
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IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przewidywany termin realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia
i zawarcia umowy w postępowaniu będącym przedmiotem nadzoru (OR.272.12.2017).
Przewidywany termin realizacji zamówienia obejmuje okres 5 tygodni w miesiącach
od sierpnia do października.
_____________________________________________________________________________
2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone.

3.

Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: *
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – Załącznik nr 2;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy;
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych
dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – Zamawiający może
wezwać do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa Wykonawcę w sytuacji
gdy ten złoży pełnomocnictwo w formie kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie
do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa).

4.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć wartość całkowitą usługi wraz z obowiązującym
podatkiem VAT, wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia,
uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego
w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego. Wartość całkowitą brutto należy
wskazać w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

5.

Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100%. Oferta najkorzystniejsza to ta,
która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia wymaganych
dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty oraz poprawienia oczywistych pomyłek
rachunkowych i pisarskich.
e) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
f) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania.
g) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
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Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego,
ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:

Nazwa Wykonawcy
Adres

POWIAT MALBORSKI
Sekretariat (pokój nr 24)
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork

Oferta na zapytanie ofertowe pn.:

„Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacją inwestycji pn Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych
w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle’a 75”
Sygnatura sprawy: RI.17.2017

Nie otwierać przed dniem 18.08.2017 r. godz. 13.15

7.

Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
 osobiście na poniższy adres bądź drogą pocztową:
POWIAT MALBORSKI
Sekretariat (pokój nr 24)
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork

8.

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2017r. o godz. 13.00.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

9.

Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2017r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 22.

10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
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11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji
Agnieszka SKRZYPEK
Numer telefonu:
55 646 04 74
Sprawy proceduralne
Paweł SZARMACH
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:

55 646 04 10
p.szarmach@powiat.malbork.pl

Załączniki:
1 – Formularz ofertowy;
2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
3 – Projekt Umowy;
4 – Opis zakresu robót stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi;
5 – Kosztorys szczegółowy (ślepy) stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi;
6 – Szkic pomieszczenia objętego remontem stanowiąca opis inwestycji podlegającej nadzorowi;
7 – Rysunek rozdzielnicy stanowiący opis inwestycji podlegającej nadzorowi;
8 – Rysunek rozmieszczenia instalacji elektrycznej stanowiący opis inwestycji podlegającej nadzorowi.

DYREKTOR
WYDZIAŁU ORGAZINACYJNEGO
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

/-/ Paweł SZARMACH

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta
Wykonał: M. Sikorska, dnia 10.08.2017 r. (tel. 55 646 04 74)
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