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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BIELSKA”
zaprasza do składania ofert na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:
„Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD Żywiecki Raj,
LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska”

I. Przedmiot zamówienia polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn.: „Budowa obiektów małej architektury na terenie gmin członkowskich LGD
Żywiecki Raj, LGD Ziemia Pszczyńska i LGD Ziemia Bielska”.
Zamówienie swym zakresem obejmuje roboty budowlane realizowane w 34 lokalizacjach.
Szczegółowy zakres zadania, które będzie podlegało nadzorowi inwestorskiemu, jest dostępny
na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”:
https://www.lgdziemiapszczynska.pl/354,budowa-obiektow-malej-architektury-lgd-zywieckiraj-ziemia-pszczynska-ziemia-bielska-ii-przetarg,czytaj,strona.html
Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru - wymagania szczegółowe (w okresie od rozpoczęcia
realizacji robót do zakończenia okresów gwarancyjnych):
a) Etap poprzedzający budowę:
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Inspektor nadzoru zapozna się z
dokumentacją Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności
składających się na tę dokumentację wymaganych dokumentów.
Inspektor przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu
istniejącego z dokumentacją projektową.
b) Etap budowy:
Inspektor nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do:
- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z
robotami;
- nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i
urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do
wbudowania;
- uczestniczenia w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;
- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej oraz zasadami wiedzy budowlanej;
- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i
utrzymania porządku na terenie budowy;
- udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
Zamówienia;
- kontroli oznakowania robót;
- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;
- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;
- dokonywania obmiaru wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach
oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad;
- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz
uczestnictwo w odbiorze robót;
- poświadczenia terminu zakończenia robót;
- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie
budowy;
- sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót;
- udział w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Zamówienia;
II. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 31.08.2020 r.
III. Warunek udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się:
- właściwymi uprawnieniami do nadzorowania robót objętych przedmiotem zamówienia;
- aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, lub w przypadku jego braku, kserokopię wpłaty członkowskiej do
właściwej izby wraz z oświadczeniem informującym z jakim dniem oferent ponownie staje się
członkiem właściwej izby.
Wraz z ofertą cenową należy przedłożyć ww. dokumenty potwierdzający spełnienie warunku
udziału w postępowaniu.
IV. Sposób złożenia oferty
1. Zaproszenie do składania ofert skierowane jest zarówno do firm jak i osób fizycznych (w
takim przypadku zostanie zawarta umowa zlecenie).
2. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena podana w
ofercie musi zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia jakie Zamawiający będzie
zobowiązany odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie ze składkami
występującymi po stronie Zamawiającego.
V. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Bielska” lub przesłać na
adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska” ul. T. Regera 81, 43- 382
Bielsko- Biała w terminie do dnia 24.02.2020 r. godz. 10:00
O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.
VI. Kryterium oceny ofert
Cena – waga 100% - tj. cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Liczba punktów za kryterium „cena” będzie liczona wg poniższego wzoru:
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Ilość punktów badanej oferty = Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty x 100
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą ocenę punktową.
VII. Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunku udziału w postępowaniu lub
3) została złożona po terminie składania ofert.
VIII. Warunki płatności
jednorazowo, po zakończeniu zadania. Termin płatności 14 dni od dnia wpływu
faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.
IX. Dodatkowe informacje:
1. Pytania do treści Zaproszenia do składania ofert, jak i załączników, można składać, przed
upływem terminu składania ofert, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
biuro@ziemiabielska.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeśli wartość
złożonych ofert przewyższy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
3. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z oferentem, który złożył ofertę
najkorzystniejszą.

