
  
Nr sprawy TT/2019/03                                                                                                       Puławy, dnia  19.02. 2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie zamówienia  w zakresie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.  

„Remont wraz  z przebudową wydzielonych  pomieszczeń warsztatowych   w budynku Działu Technicznego 

zlokalizowanego na działce nr ew. 941/50 położonej przy ul. Dęblińskiej  w Puławach,  wg projektu 

opracowanego przez mgr inż. Arch. Tadeusza Bobrowskiego, posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej nr 1135/Lb/72, wpisanego na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby 

Architektów nr rej. LB-0156”.   

 

I. Istotne warunki zamówienia 

1. Zamawiający: 

              Miejski Zakład Komunikacji – Puławy sp. z o.o. 

              ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy 

              NIP: 716 000 48 26,  Regon: 430 964 995,   KRS: 0000023006 

2. Postępowanie jest prowadzone w związku z ubieganiem się Zamawiającego o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 projektu RPLU.05.04.00-06-0001/17 

pt. „Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny”. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

             71247000 – 1 – nadzór nad robotami budowlanymi. 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w następujących branżach:  

1) konstrukcyjno-budowlanej 

2) elektrycznej 

3) sanitarnej 

III. Wymagania: 

Wykonawca zamówienia musi posiadać decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży odpowiadającej części 

składanej oferty. 

IV. Tryb postępowania: 

 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)  oraz 

zakładowego Regulaminu  postępowania określającego zasady wydatkowania środków finansowych – o 

wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 0000 euro, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy  Prawo zamówień publicznych w oparciu o procedurę uproszczoną.  

Skierowano drogą pisemną zaproszenie do złożenia oferty  

V. Miejsce, sposób oraz termin przesyłania ofert: 

1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. do godziny 15:00 na 

formularzu ofertowym  ujmującym treści  określone w niniejszym zapytaniu, w formie papierowej na adres 

Zamawiającego z dopiskiem: 

„Oferta  na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Remont 

wraz z przebudową  wydzielonych  pomieszczeń warsztatowych  w budynku Działu Technicznego 

zlokalizowanego na działce nr ew. 941/50 położonej  przy  ul. Dęblińska  w  Puławach.” 

2. Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto za wykonanie całości zamówienia wyrażoną w PLN.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 



  
4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie i zasoby do wykonania 

zamówienia.  

VI. Termin realizacji zamówienia: 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień protokolarnego przekazania Wykonawcy 

terenu budowy, zakończenie z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

VII. Kryterium oceny ofert: 

Cena – 100 % 

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni. 

IX. Ogłoszenie wyników postępowania 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy lub imię i 

nazwisko oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru.  

X. Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Technicznego Ryszard Górecki, email: dt@mzk.pulawy.pl, tel. 

695 616 257. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w 

przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizacji niniejszego Zamówienia.  

 

W załączeniu:  projekt umowy. 

 

 

 

                                                                                                    Zatwierdził: 

 

                                                                                                         ………………….. 
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…………………………… 

(Pieczęć wykonawcy) 

   Miejski Zakład Komunikacji – Puławy sp. z o.o. 
               ul. Dęblińska 2 A  

                                                                   24-100 Puławy 
OFERTA 

na wykonanie  zamówienia  w zakresie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „„Remont wraz  z 
przebudową wydzielonych  pomieszczeń warsztatowych   w budynku Działu Technicznego zlokalizowanego na działce nr ew. 941/50 
położonej przy ul. Dęblińskiej  w Puławach,  wg projektu opracowanego przez mgr inż. Arch. Tadeusza Bobrowskiego, posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 1135/Lb/72, wpisanego na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby 
Architektów nr rej. LB-0156”.   w następujących branżach: 

1. konstrukcyjno-budowlanej 

2. elektrycznej 

3. sanitarnej 

podkreślić właściwą branżę 

WYKONAWCA: 

Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.……………………………………Fax……………………………………e-mail ……………………………………………… 

NIP ……………………………… Regon ……………………………………… KRS …………………………….. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego my niżej podpisani oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  z zapytaniem 

ofertowym  z dnia  19 lutego  2019r. za zryczałtowaną cenę: 

 

Cena netto całości zamówienia ……………………………………… PLN, 

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VAT  …… %   kwota…………………………………………………. PLN, 

słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena brutto całości zamówienia …………………………………… PLN 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczamy, że: 

 zapoznaliśmy się z otrzymanymi informacjami, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nich zawarte, 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

 uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz podpisania umowy, 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania Zamówienia, 

 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dn. 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

 wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 

 zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy –  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

....................................... dn. ............................  

 

                                                                               ............................................................... 

                                                                                               (podpisy osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)    

 



  
             

                                                                                                                                       


