
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój 

Zapytanie ofertowe na 

Na wykonywanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00zł
pn.:pełnienie Nadzoru Inwestorskiego  nad realizacją robót budowlanych w

zabytkowym parku w Pokoju  w  ramach realizacji 3 operacji. 

Tytuł  Projektu  III  :  Zachowanie  różnorodności  biologicznej  obszarów  chronionych
Opolszczyzny  poprzez  ochronę  zagrożonych  gatunków,  siedlisk,  pielęgnację  i  tworzenie
nowych form ochrony na terenie  zabytkowego założenia  parkowego w Pokoju  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł  Projektu  IV:     Zachowanie  różnorodności  biologicznej  obszarów  chronionych
Opolszczyzny  poprzez  ochronę  zagrożonych  gatunków,  siedlisk,  pielęgnację  i  tworzenie
nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II   w
ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  na  lata  2014-2020 współfinansowanych  ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu V  :  Oświetlenie zewnętrzne części Parku Francuskiego w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Samorządowych

Nazwa zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi i zago-
spodarowaniem terenu w ramach realizacji trzech projektów. 

Kod CPV 71247000-1 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji Nad-
zoru Inwestorskiego polegającego na świadczeniu usług nadzoru, kontroli nad realizacją ro-
bót, odbioru robót, raportowania oraz rozliczenia zadania polegającego na:

I. ZAKRES PROJEKTÓW:

Projekt nr 3  Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny
poprzez  ochronę  zagrożonych  gatunków,  siedlisk,  pielęgnację  i  tworzenie  nowych  form
ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju 

1.2.1 Szczegółowy Zakres Projektu 3:

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z  zagospodarowaniem
terenu na działce nr 1302/18 w zabytkowym parku w miejscowości Pokój w części Parku
Francuskiego.

Zakres projektu obejmuje:



1.Budowa dwóch basenów wodnych wraz z technologią elementów wodnych 
2.Utworzenie parterów barokowych I i VI zgodnie z projektem 
3.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 2,60 ha
4.Wykonanie nasadzeń:

Nazwa j.m. Ilość

Lipa drobnolistna Szt. 62

Bukszpan zwyczajny Szt. 19402

Zawilec hupehański Szt. 206

Bukszpan Szt. 167

Barwinek pospolity Szt. 252

Kocimiętka Szt. 875

Kalina koralowa Szt. 20

Wykonanie trawników 
dywanowych siewem

m2 18000

5.Usunięcie patogenu grzyba na powierzchni 2,6 ha 
6. Usunięcie drzew 273 szt. oraz pielęgnacja 39 szt. drzew
7.Objęcie ochroną pomnikową 23 szt. drzew w tym usunięcie posuszu 8szt., zastosowanie 
specjalistycznych wiązań elastycznych 2szt.,edukacja korony 1 szt. 
8.Poprawa mikroretencji poprzez budowę systemu melioracji z zastosowaniem zastawek
9. Budowa Zjazdu z ul. Wolności
10.Rozbudowa Ścieżek edukacyjnych  Hansegrand 

N1 NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRAND

Miał kamienny/ gr. 3 cm

Kruszywa łamane (frakcja 0-8mm)/ gr 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowana mechanicznie (frakcja 0-
31,5mm)/15cm

Geowłóknina

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Hansegrand jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną wykonaną wyłącznie na bazie
wysokogatunkowych,  naturalnych  surowców,  takich  jak  łupki  wysokogórskie,specjalny
wiążący żwir i kamień naturalny. Posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, jej waga wynosi
2tony/m3. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody opadowej w
grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując gromadzenie się wody na
powierzchni.  Hansegrand stosuje się w warstwie do grubości 5 cm następnie dynamicznie
zagęszcza.  Optymalny  spadek  powierzchni  powinien  wynosić  2-3%.Do
nawierzchni typu hansegrand zaprojektowano grafitowe obrzeże stalowe głębokie na 15cm,
zlicowane  z  powierzchnią  nawierzchni,  tak  żeby  było  niewidoczne.  Obrzeże  stanowi



doskonałą barierę pomiędzy trawa a nawierzchnią. 

11. Montaż krat na drzewa 1 szt.

Parametry:
wysokość: 4cm
szerokość:120cm
długość: 120cm
średnica otworu: 70cm
waga ok. 110 kg
komplet: 4 elementy
Materiał:Żeliwo lakierowane
Kolor: Grafit Ral 7021

12. Mała Architektura:
Stojak na rowery: 4 szt.
Drogowskaz informacyjny: 2 szt.
Ławka parkowa: 23szt.
Tabliczka informacyjna: 4 szt.
Tablica informacyjna: 4 szt.
Kosz na śmieci: 14 szt.

       Oznakowanie pomników tabliczkami 23 szt. 

Szczegółowy  zakres  Projektu  4    :  Zachowanie  różnorodności  biologicznej  obszarów
chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i
tworzenie nowych form ochrony na terenie  zabytkowego założenia parkowego w  Pokoju
Etap II

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z  zagospodarowaniem
terenu na działce nr 1302/18 w zabytkowym parku w miejscowości Pokój w części Parku
Angielskiego. 

Zakres projektu obejmuje:

1.Gospodarka  drzewostanem  w  tym  usunięcie  405  szt.  drzew,  pielęgnacja  w  tym  cięcia
sanitarne,  usunięcie  posuszu,  zastosowanie wiązań 335 szt.,  w tym objęcie  drzew prawną
ochroną pomnikową 40 szt.

2.Mała architektura:
Drogowskaz informacyjny: 6 szt.
Ławka parkowa: 34szt.
Tablica informacyjna: 3 szt.
Kosz na śmieci: 24 szt.
Latarnia parkowa wysoka: 10szt.
Lampa parkowa niska: 3 szt.
Lampa parkowa gruntowa, podświetlająca: 3szt. 
Oznakowanie pomników tabliczkami 40 szt. 
          
3. Wykonanie nasadzeń:



Nazwa j.m. Ilość



Biały Karzeł Szt. 265

Różanecznik kotawbijski Szt. 10

Tawułka Andresa Szt. 1177

Narecznica mocna Szt. 200

Szafrana neapolitański Szt. 1706

Tawułka Gloria Szt. 1336

Bodziszek mieszańcowy Szt. 1796

Bluszcz pospolity Szt. 956

Cebulica syberyjska Szt. 777

Epidemium czerwone Szt. 1013

Przywrotnik miękki Szt. 480

Pluskawica gałęziasta Szt. 256

Narcyz Trąbkowy Szt. 3500

Rumianka japońska Szt. 756

Przytulia wonna Szt. 350

Tojad mocny Szt. 650

Parzydło leśne Szt. 518

Kokoryczka wonna Szt. 559

Czermień błotna Szt. 994

Tatarak zwyczajny Szt. 318

Pałka wąskolistna Szt. 265

Tarczownica tarczowata Szt. 19

Bodziszek czerwony Szt. 1117

Kocimiętka Szt. 364

4.Wykonanie ścieżek z Nawierzchni typu Hansegrand: 0,7 km  
Powierzchnia  Hasegrand 

N1 NAWIERZCHNIA MINERALNA TYPU HANSEGRAND

Miał kamienny/ gr. 3 cm

Kruszywa łamane (frakcja 0-8mm)/ gr 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowana mechanicznie (frakcja 0-
31,5mm)/15cm

Geowłóknina

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Hansegrand jest wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną wykonaną wyłącznie na bazie
wysokogatunkowych,  naturalnych  surowców,  takich  jak  łupki  wysokogórskie,  specjalny



wiążący żwir i kamień naturalny. Posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, jej waga wynosi
2tony/m3. Układana na gruncie rodzimym umożliwia naturalne wsiąkanie wody opadowej w
grunt, odciążając jednocześnie systemy kanalizacyjne i eliminując gromadzenie się wody na
powierzchni. Hansegrand stosuje się w warstwie do grubości 5 cm i następnie dynamicznie
zagęszcza. Optymalny spadek powierzchni powinien wynosić 2-3%.

Charakterystyczne  cechy  nawierzchni:przepuszczalna  dla  wody  i  powietrza,  aktywnie
oddychająca, umożliwiająca powstanie kałuż, naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych
odporna na mróz i sól drogową, naturalny wygląd, uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w
czystości  jest  odporna na kiełkowanie  nasion  traw i  chwastów,odporna na  mrówki i  inne
owady,bezpylna, szorstka i równa.

Do  nawierzchni  typu  hansegrand  zaprojektowano  grafitowe  obrzeże  stalowe  głębokie  na
15cm, zlicowane z powierzchnią nawierzchni, tak żeby było niewidoczne. Obrzeże stanowi
doskonałą barierę pomiędzy trawa a nawierzchnią. 

5. Wykonanie nawierzchni żwirowej leśnej 770mb
6. Prace agrotechniczne, rekultywacja terenu 6,40ha
7.Usunięcie patogenu grzyba 6,40 ha
8. Wykonanie polany edukacyjnej 1650m2
9.  Renaturyzacja 2 zbiorników wodnych ( powierzchnia 1182m2+1760m2) i  odbudowanie
systemu melioracji (250mb)
10. Instalacja elektryczna zewnętrzna wraz z montażem latarni i lamp

Szczegółowy zakres Zadania nr 5 Oświetlenie zewnętrzne parku Francuskiego w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych 

1. Wykonanie oświetlania zewnętrznego wraz z montażem latarni i przygotowaniem pod mo-
nitoring.

-wykopy pod instalację elektryczną oraz monitoring; 
- ułożenie kabli pod instalację oświetleniową, rur osłonowych pod instalację monitoringu oraz
bednarki; 
- zasypki wykopów; 
- montaż oraz podłączenie lamp wysokich oraz gruntowych; 
- montaż szafy rozdzielczej oświetleniowej zewnętrznej;
- montaż szafek pod monitoring (pustych);
- pomiary elektryczne instalacji oraz geodezyjne. 

Szczegółowe zestawienie projektowanych elementów specyfikacji technicznych robót budow-
lanych zawarto w dokumentacji projektowej pod adresem: 

Zadanie pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego jest dofinansowane z  w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europej-
skiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  realizacji  trzech  Projektów:  https://
bip.gminapokoj.pl/5798/105/roboty-budowlaneprzedmiotem-zamowienia-jest-realizacja-
robot-budowlanych-w-zabytkowym-parku-w-pokoju-wramach-realizacji-3-operacji.html



Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu umowy uwzględnione zostały
we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszego postępowania ofertowego.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:

1) okres realizacji  zamówienia przypadający na czas realizacji  robót budowlanych, wraz z
czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót,

2) okres gwarancji i rękojmi wyznaczony dla Wykonawcy Robót, który będzie zależny od
podania tego okresu w ofercie złożonej w ramach przetargu na wykonanie robót budowlanych
na  wykonanie  przedmiotowych  robót  budowlanych.  Termin  realizacji  przedmiotu  umowy
kończy  się  wraz  z  upływem  okresu  gwarancji  i  rękojmi  przyjęty  po  wyborze
najkorzystniejszej oferty, maksymalny okres gwarancji to 72 miesiące, natomiast minimalny
okres  gwarancji  60  miesięcy.  Na  zakończenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  wyznaczonego
Wykonawcy Robót Nadzór Inwestorski sporządza protokół odbioru ostatecznego.

3)  okres  rękojmi  dla  Nadzoru  Inwestorskiego  ustala  się  na  12  miesięcy  liczone  od  daty
upływu okresu gwarancji  i  rękojmi, jaki wyznaczony został  Wykonawcy Robót. Rękojmia
obejmuje  wszystkie  dokumenty  oraz  opracowania  wykonane  przez  Nadzór  Inwestorski  w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Planowany termin  zakończenia  robót  budowlanych to  11 miesięcy  od podpisania  umowy
(przewiduje się odbiór końcowy robót I kw. 2023)

3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

1)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące warunki,
dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawa
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień:

ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 4
do niniejszego postępowania ofertowego)

b) dysponowanie  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek  ten  zostanie  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  że  dysponuje  lub  będzie
dysponował  na  czas  realizacji  zamówienia  osobami  lub  osobą  zdolnymi  wykonać
zamówienie,  posiadającymi  wykształcenie  i  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe.
Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  przedstawił  w  wykazie  osób  osobę  lub  osoby
wyznaczone do wykonania zadania.

Dodatkowo wykonawca wykaże w kwalifikacjach zawodowych, że co najmniej jedna osoba
skierowana  do  pełnienia  funkcji  Nadzoru  Inwestorskiego  posiada  uprawnienia  określone
przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

Wymagania w zakresie uprawnień i kwalifikacji:



1. Uprawnienia Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi

2. Doświadczenie Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego osoba skierowana do realizacji zadania.

3. Doświadczenie 
przy zabytkach

Co  osoba skierowana do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego posiada
uprawnienia  określone  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przez  co
najmniej  18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Art.  37c.  Ustawy  o  ochronie  zabytków i  opiece  nad zabytkami   Robotami  budowlanymi
kieruje  albo  nadzór  inwestorski  wykonuje,  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do
rejestru  osoba,  która  posiada  uprawnienia  budowlane  określone  przepisami  Prawa
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury. 

W zakresie wymienionych powyżej uprawnień, Zamawiający uzna odpowiadające im ważne
uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach  opisanych w ustawie z dnia 22
grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach
członkowskich UE.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego Wykazu osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego)

2) Oświadczenia i dokumenty, jakie powinien złożyć wykonawca do oferty:

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego
b)  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  (Załącznik  nr  3  do
zapytania ofertowego);
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym
(Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)
d)Wykaz osób do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego)

3) Inne niezbędne informacje

1)Ofertę  i  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków oraz  nie  podleganiu  wykluczeniu  należy
złożyć w oryginale. 
2) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje składa się jako kopie potwierdzoną za zgodność z
oryginałem.
2)Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  unieważnienia  postępowania  bez  podania
przyczyny.
3)Zamawiający  nie  dopuszcza składania  ofert  częściowych,  nadzór  będzie  realizowany na
wszystkich trzech projektach jednak do zadania można skierować więcej  niż  jedną osobę.
Osoba skierowana musi jednak spełniać warunki udziału. 

4)Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium:



1. Zamawiający dokona oceny wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących
kryteriów:

Cena 100%

2.Zamawiający  oceni  wartość  brutto  oferty  i  na  tej  podstawie  dokona  wyboru
najkorzystniejszej oferty
3) Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
a)  Zostaną  złożone  przez  Wykonawców  spełniających  warunki  i  niepodlegających
wykluczeniu 
4)Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza zgodnie  z przyjętym kryterium tj. Z najniższą ceną brutto
5)Jeżeli  Zamawiający  nie  może wybrać Wykonawcy ze względu na to,  że  oferty zostaną
złożone na tą samą wartość, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zmawiającego ofert dodatkowych.
6)Wykonawcy  składający  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  od
złożonych pierwotnie.

5. Zamówienia podobne:

Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych 

6.  Opis sposobu składania ofert:  

1.Ofertę należy złożyć w terminie  do 10.03.2022 r. do godz. 10:00, ofertę można złożyć w
dwóch formach:

-w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie urzędu: 

Miejsce złożenia ofert: Oferty składane w formie papierowej należy złożyć na adres:
Urząd Gminy Pokój 
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

-w formie elektroniczn  ej     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap 

Adres  Elektronicznej  Skrzynki  Podawczej:  /86frc5f0pl/SkrytkaESP  znajdująca  się  na
platformie ePuap pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

oferta  i  dokumenty  złożone  w  formie  elektronicznej   muszą  być  opatrzonej  podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności. 

2.Ofertę składaną w postaci papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej
przed  otwarciem,  bez  uszkodzeń,  na  kopercie  należy  umieścić  napis  OFERTA  NA
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
3.W przypadku przesyłki pocztowej, bądź kurierskiej liczy się data otrzymania oferty, a data
nadania.
4. W przypadku składania ofert za pośrednictwem epuap w tytule należy wpisać OFERTA
NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO



5. Informacje o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie. 
6.Termin związania ofertą to 30 dni.

7. Umowa 

Jako załącznik do postępowania ofertowego, został załączony wzór umowy.

8.Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega:
1.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
2.Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
3.Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN

4.Zamawiający może odrzucić ofertę z następujących przyczyn:
1) Jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w przez Zamawiającego
2)Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
3)Została złożona przez Wykonawców, który wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia
lub wykonując je z nienależytą starannością.
4)Zawiera błędy w obliczeniu ceny
5)Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki
6)Oferta  nie  zawiera  wszystkich  wymaganych  dokumentów,  wymienionych  w  pkt  2)
Oświadczenia i dokumenty, jakie powinien złożyć wykonawca do oferty:

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.  Oferta  musi  zawierać  dane  oferenta  w tym nazwę,  adres,numer  telefonu,  adres  poczty
elektronicznej, NIP oraz inne niezbędne dane
2.Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wymogami Zamawiającego
3.Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej, czytelnym pismem (najlepiej
drukowanym)
4.Oferta musi być złożona  w  kopercie oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem
„OFERTA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO”,  jeśli  natomiast  oferta
składana  jest  za  pośrednictwem  epuap  w  tytule  wiadomości  należy  również  wpisać
„OFERTA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO”
5.Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
danego Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem.
6.Dokumenty  muszą być  dostarczone  w oryginale  lub  kopi  poświadczonej  za  zgodność z
oryginałem.
7.Wykonawcy pokrywają wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.Wykonawca może wycofać ofertę i ją zmienić pod warunkiem, że uczyni to przed terminem
składania ofert.  Zarówno zmiana  jak i  wycofanie wymagają formy pisemnej.  Kopertę  ze
zmieniona ofertą należy podpisać jako „zmiana”. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być
podpisane przez osobę uprawnioną do składania woli w imieniu Wykonawcy.
9. Oferta zawiera cenę brutto i netto osobno na trzy zadania, ale zadanie będzie realizowane
jednocześnie.
10.Odbiory  będą  uzależnione  od  złożonego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  przez



Wykonawcę Robót.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1.W  formularzu  oferty  należy  podać  cenę  za  część  dotyczącą  nadzoru  nad  pracami
budowlanymi określonymi w pkt ZAKRES PROJEKTU pkt  Projekt nr 3 oraz cenę za część
dotyczącą Projektu nr 4,  oraz  cenę za część  dotyczącą Projektu nr 5,Cena ofertowa
stanowi  łączną  wartość  za  sprawowanie  nadzoru  nad  robotami  w  ramach  trzech
projektów.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), cyfrą i słownie z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3.Cena  ofertowa  musi  obejmować  wszystkie  koszty  wykonania  niniejszego  zamówieni,
wynikające z treści zapytania ofertowego oraz postanowień zawartych we wzorze umowy.
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego i musi zawierać
wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
5.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią
oferty- zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.Podatek Vat  należy  naliczyć  zgodnie z  Ustawą z dnia 11 marca 2004r.   O podatku od
towarów i usług.

11. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hadamik- tel. 774693080 w.31
e-mail: a.hadmik@gminapokoj.pl
godziny pracy urzędu: pn.-pt.- 7:30-15:30

Joanna Ptaszek- tel. 774693080
e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl
godziny pracy urzędu: pn.-pt.- 7:30-15:30
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