Ozorków, 01.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących
w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej
na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego dla zadania budowy kanalizacji
sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Ozorkowie w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracji miasta Ozorków”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków, NIP: 732-17-52-233
tel. 042 277 14 00, fax. 042 277 14 01, e-mail: opk@opkspzoo.eu
Osoby do kontaktu:

Jarosław Kondaszewski

tel. 42 270 04 04,

e-mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu
Krzysztof Szaciłowski

tel. 42 270 04 17,

e-mail: k.szacilowski@opkspzoo.eu
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie realizacji robót budowlanych – kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka wraz z rozruchem
technologicznym i oddaniem do użytkowania. Etap II zadania jest w zakresie projektu pn.:
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków, który będzie dofinansowany ze
środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
W ramach realizacji nadzoru powstanie przedmiot:
Etap I (od studni S1 do studni S4):
•
Kanał sanitarny Ø 0,20 m w ul. Konopnickiej wykonany z rur kamionkowych glazurowanych
kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe:
•
Długość kanału – 118,55 mb (w tym z Decyzji Nr 943/2013 – 16,35 mb, z Decyzji Nr 255/13 –
102,20 mb);
•
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.200 mm o połączeniach
na uszczelki gumowe – 2 szt.
•
Przykanaliki sanitarne Ø 0,15 m wykonane z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych,
łączonych na uszczelki gumowe – 5,06 mb ( 1 szt. ), zakończone fabryczną zaślepką;
Etap II (od studni S4 włącznie do studni S13):
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•
Kanał sanitarny Ø 0,20 m w ul. Konopnickiej wykonany z rur kamionkowych glazurowanych
kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe:
•

Długość kanału – 436,40 mb (z Decyzji Nr 943/2013);

•
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych Ø 1.200 mm o połączeniach
na uszczelki gumowe – 10 szt.
•
Przykanaliki sanitarne Ø 0,15 m wykonane z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych,
łączonych na uszczelki gumowe – 170,32 mb ( 40 szt. ), zakończone fabryczną zaślepką;
•
Przykanaliki sanitarne Ø 0,20 m wykonane z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych,
łączonych na uszczelki gumowe – 14,02 mb ( 4 szt. ), zakończone fabryczną zaślepką;
Ogólna długość kanalizacji wyniesie 744,35 mb.
Szczegółowy zakres przedmiotu nadzoru inwestorskiego określa projekt budowlany – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego;
Zamawiający dysponuje ostatecznym i prawomocnym pozwoleniem na budowę, projektem
budowlanym oraz dodatkowymi informacjami i dokumentami nt. inwestycji, które mogą zostać
udostępnione Wykonawcy na życzenie.
Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w
szczególności wynikającymi z:
a) obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn. zm), w
tym wszelkich norm i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) szczegółowych uwarunkowań technicznych projektu inwestycyjnego, zgodnych z
projektem budowlanym i załącznikami przedłożonymi.
III. Inne wymagania zamawiającego wobec wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej w przedmiocie zapytania działalności w zakresie :
-

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń (drogowa )

- instalacyjnej w budowy zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
kanalizacyjnych.

i

Wykonawca przedstawi kserokopie zaświadczenia o członkostwie w Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa.
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób
posiadających wymagane uprawnienia. Do realizacji zamówienia jedna osoba może
posiadać kilka uprawnień, co Zamawiający potraktuje jako spełnienie wymaganego warunku.
Na potwierdzenie spełniania warunków dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi kserokopie uprawnień oraz oświadczenie o
dysponowaniu osobami wraz z wykazem tych osób.
IV. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu w sprawie zamówienia:
Osobą upoważnioną do kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami w zakresie spraw
formalnych i technicznych jest:
Jarosław Kondaszewski

tel. 42 270 04 04

e-mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu

Krzysztof Szaciłowski

tel. 42 270 04 17

e-mail: k.szacilowski@opkspzoo.eu

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych
objętych nadzorem, ich odbioru końcowego.
2. Przewidywany okres zakończenia robót to 10.10.2014
3. Podpisanie umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po dokonaniu
wyboru oferty i spełnieniu wszystkich wymagań ze strony oferenta wymaganych w obowiązujących
przepisach prawa.
Wykonawca składający odpowiedź na niniejsze zapytanie powinien właściwie zaplanować prace w
zakresie nadzoru, by umożliwić Zamawiającemu odbiór prac w powyższym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia robót.
4. Adres inwestycji: UL. M. KONOPNICKIEJ, 95-035 OZORKÓW
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena opisana w ust. 1 jest ceną ostateczną, jaką maksymalnie zapłaci Zamawiający.
5. Cenę oferty należy podać w PLN.
6. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2014 do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do
siedziby Zamawiającego) w wersji papierowej za pośrednictwem kuriera lub osobiście na adres
siedziby Zamawiającego: ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert w
wersji elektronicznej na adres e-mail: opk@opkspzoo.eu z potwierdzeniem do wiadomości
j.kondaszewski@opkspzoo.eu.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi wyłącznie wybranego Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.opkspzoo.eu oraz w siedzibie Zamawiającego.
6. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia
zamówienia.
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę,
zostanie odrzucona.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, powinna być podpisana przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji
podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela.
Oferta winna być złożona na adres poczty elektronicznej opk@opkspzoo.eu oraz jednocześnie do
wiadomości na adres j.kondaszewski@opkspzoo.eu wpisując w tytule „Nadzór w zakresie
realizacji robót budowlanych – kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka wraz z rozruchem
technologicznym i oddaniem do użytkowania” lub faxem na numer 42 277 14 01, bądź też
dostarczyć do siedziby na adres: OPK Sp. z o.o., ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.07.2014 r. do godziny 12.00
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