
 
 
 
 

 
Dotyczy:  

 
Oś Priorytetowa RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RPOP.03.01.00 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Podziałanie –  

Nr ewidencyjny wniosku RPOP.03.01.02-16-0005/16 

Beneficjent  Powiat Opolski 

Tytuł projektu 
Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

Nr umowy o 

dofinansowanie  
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r. 

 Komprachcice, dnia  23.07.2020 r. 

BGR.271.7.2020.AC 

Zapytanie ofertowe   

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego                  

 Gmina Komprachcice 

 ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice 

 NIP 9910471296, REGON 531413082 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości 30.000 euro.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady  

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.  

 

III.  Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 
 

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  

„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej 

w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. 

Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej 

zadanie, a także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie”, 

 w szczególności:  

 

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm), w branży wynikającej z rodzaju realizowanego zadania 



 
 
 
 

(inspektora nadzoru z uprawnieniami w specjalności drogowej bez ograniczeń, inspektora 

nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru z 

uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w tym elektrycznej, wodno-

kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej); 

 

2) Dostosowanie godzin swojej pracy do godzin pracy wykonawców robót budowlanych 

realizowanych w ramach w/w zadań inwestycyjnych; 

3) Monitorowanie postępów w realizacji robót budowlanych w ramach w/w zadań 

inwestycyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentami przetargowymi oraz 

harmonogramem; 

4) Nadzorowanie ewentualnych robót nie ujętych w dokumentacji, których nie można było 

przewidzieć na etapie podpisania umowy, a które są konieczne do wykonania w celu 

prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych ; 

5) Bieżące nadzorowanie wykonywanych robót, analiza rozwiązań projektowych i zgłaszanie 

ewentualnych uwag, rozwiązań alternatywnych; 

6) Rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji w zakresie umów z Wykonawcami; 

 

7) Nadzorowanie czynności zgłaszania wad do Wykonawców; 

 

8) Pobyt na budowach co najmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem. Każdorazowy pobyt na 

budowie ma być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.   

 

11) Sprawdzanie i potwierdzanie zgodności parametrów technicznych montowanych 

materiałów i urządzeń z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami 

Zamawiającego, tj. zgodnie z dokumentacją projektową; 

12) W przypadku zastosowania materiałów zamiennych sprawdzanie, czy zastosowane 

materiały nie odbiegają od parametrów technicznych materiałów przewidzianych pierwotnie 

do zabudowania; 

13) Sprawdzanie postępu robót, dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 

robót;  

14) Sporządzanie miesięcznej, pisemnej informacji z zaawansowania rzeczowo-finansowego 

robót i przekładania jej na koniec miesiąca w Urzędzie Gminy w Komprachcicach; 

15) Uzgodnienie z Zamawiającym, Wykonawcami robót budowlanych i autorami  projektu 

zmian technologii oraz materiałów wykonania elementów robót; 

16) Udział w radach budowy, prowadzenie rad budowy i sporządzanie z ich przebiegu 

protokołów i przekazywanie ich do urzędu gminy w Komprachcicach; 

17) Sprawdzanie jakości i odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu); 



 
 
 
 

18) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania ich 

na budowach; 

19) Zapewnienie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 

20) Prowadzenie stałych konsultacji i fachowego doradztwa dla Zamawiającego; 

21) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunięcie wad; 

22) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego; 

23) Zawiadomienie Zamawiającego o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu 

wykonywania ich niezgodnie z projektem, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych 

dokumentacji powykonawczej, kontrola i zapewnienie poprawności przygotowania 

dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym, a także 

zarządzenie całym procesem przekazania ciągów pieszo-rowerowego do użytkowania; 

24) Uzyskanie od wykonawcy robót budowlanych certyfikatów materiałowych i innych 

niezbędnych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem oraz niezbędnych do 

właściwego użytkowania zainstalowanych urządzeń; 

25) Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz w przeglądach gwarancyjnych, które winny 

odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji/rękojmi; 

26) Podczas nieobecności którejkolwiek z osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru, 

wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innego powodu Wykonawca zapewni 

czasowe zastępstwo tej osoby na cały czas nieobecności, by uniknąć zwłoki w realizacji robót 

budowlanych; 

27) Po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonywanie wszystkich innych czynności, nie 

wymienionych w niniejszej umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej 

realizacji robót, rozliczenia zadania i oddania do użytkowania; 

28) Posiadanie polisy ubezpieczenia OC przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Przed 

zawarciem niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

potwierdzenie posiadania polisy OC. 

2. Należy dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. 

inspektorem nadzoru z branży wynikającej z rodzaju realizowanego zadania (inspektor nadzoru 

z uprawnieniami drogowymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń, inspektorem nadzoru z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 

( elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej).  

 

3. Zakres robót obrazuje dokumentacja znajdująca się pod linkiem:  

https://bip.komprachcice.pl/4447/1922/budowa-i-przebudowa-infrastruktury-drogowej-

i-pieszo-rowerowej-ul-bursztynowej-w-komprachcicach.html  

https://bip.komprachcice.pl/4447/1922/budowa-i-przebudowa-infrastruktury-drogowej-i-pieszo-rowerowej-ul-bursztynowej-w-komprachcicach.html
https://bip.komprachcice.pl/4447/1922/budowa-i-przebudowa-infrastruktury-drogowej-i-pieszo-rowerowej-ul-bursztynowej-w-komprachcicach.html


 
 
 
 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

następnego po dniu, w którym upływają terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady robót 

budowlanych, nad którymi Wykonawca pełni nadzór inwestorski. 

2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego  

to 31.10.2020 r.    

3. Przedłużenie terminu zakończenia zadania inwestycyjnego nie daje podstaw do zmiany 

wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy.  

 

 

V.  Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny 

spełnienia tych warunków: 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  spełniać warunki,  

udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności zawodowej, o ile to  

wynika z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca  

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku  

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.  

 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca  

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku  

dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.  

 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

- co najmniej dwie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami  

budowlanymi na inwestycji o podobnym charakterze, której wartość wynosiła minimum o  

wartości 1.500.000,00 zł, każde zadanie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub  

więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich  

Wykonawców.   

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne  

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami 

posiadającymi: 

- uprawnienia do nadzoru i kierowania robotami objętymi zamówieniem w specjalności drogowej, 

konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń 

(elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej), zrzeszonymi we właściwej 

Izbie Inżynierów Budownictwa. 

- doświadczenie zawodowe min. 3 lata (w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, kierownika 



 
 
 
 

budowy, kierownika robót) w zakresie objętym zamówieniem. 

Na potwierdzenie przedmiotowego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 3).  

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z zapisami rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez 

Ministerstwo Rozwoju. W szczególności przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 

3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawieniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

Cena 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

 
 W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

 

Pi (C) =  
𝐶min

Ci
  • Max  (C) 

gdzie: 

 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena" 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

Ci cena oferty "i" 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena" 

 
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować ryczałtową cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, 

w tym również sytuacje długoterminowe dotyczące przedmiotu zamówienia, przewidziane i określone 

w wymaganiach niniejszego zapytania ofertowego, zakresem zamówienia oraz innymi kosztami 

związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  



 
 
 
 
Ryczałtową cenę brutto należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.   

Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.  

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku (Art. 91 ust. 3a Pzp).  

 

V. Pozostałe informacje 

1.  Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości zamawianych programu/scenariusza 

i opisu proponowanych przedstawień teatralnych  i warsztatów. 

3.  Zamawiający z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy dopuszcza przesunięcie terminu oraz 

miejsca realizacji poszczególnych warsztatów lub przetargów.   

4.   Wykonawca będzie realizował zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Wykonawcą. 

5. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postepowania, 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 7 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia 

wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w zaproszeniu, 

2) parafowany projekt umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,  

3) referencje lub dowody potwierdzające spełnienie zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 

3 i 4) 

IX.  Opis sposobu przygotowywania oferty 
1. Wymagania podstawowe.  

a)  każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

b) oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  

częściowych i wariantowych, 

c) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); oznacza to, iż jeżeli  

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  

z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp., 

e) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy  

i siedziby,   



 
 
 
 
f) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone 

przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne 

materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

2. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,   

b) dokumenty wymienione w pkt VIII niniejszego zaproszenia. 

 

 

 

 

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Urząd Gminy Komprachcice, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, Biuro Podawcze (parter) 

do dnia .07.08.2020 r., do godz. 12:00. 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).  

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy 

w Komprachcicach,  ul. Kolejowa 3, sala konferencyjna (I piętro) dnia 07.08.2020 r.  

o godz. 12.15. 

 

XI. Klauzula „RODO” 

1. Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia 

Nazwa i adres  
  Wykonawcy  
                     

         Gmina Komprachcice 

          ul. Kolejowa 3 

         46-070 Komprachcice 

 
Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na  

 

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – 

rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji  

i rękojmi obejmującej zadanie. 

 

Nie otwierać przed dniem: 07.08.2020 r. godzina 1215. 



 
 
 
 

postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice, 

- dane kontaktowe administratora: ul. Kolejowa 3,  Komprachcice,  

77 403 17 03,email:ug@komprachcice.pl 

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Maria Grot sekretarz@komprachcice.pl 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu  

  związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza 

SIWZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona  

  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

  29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa  Pzp”; 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

  okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy  Pzp;  

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  

  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

￭na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

￭na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

￭na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

￭ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

 

￭w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

￭prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

￭na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  lit. 

c RODO. 
 

 

Leonard Pietruszka 

/-/ 

Wójt Gminy Komprachcice 

mailto:ug@komprachcice.pl
mailto:sekretarz@komprachcice.pl


 
 
 
 
 

 
Dotyczy:  

 
Oś Priorytetowa RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RPOP.03.01.00 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Podziałanie –  

Nr ewidencyjny wniosku RPOP.03.01.02-16-0005/16 

Beneficjent  Powiat Opolski 

Tytuł projektu 
Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

Nr umowy o 

dofinansowanie  
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r. 

Formularz oferty   
   

...................................................... 
                             (miejscowość i data ) 

                          

 

 
 

 

 
 

.......................................................... 
                 Nazwa Wykonawcy   

 

Adres  ....................................................................... 
 

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

  
telefon ...............................  faks ...............................

  
                           

E-mail ....................................................................... 

 
 

OFERTA  
w  trybie zaproszenia do złożenia oferty  

                                                                              

         Zamawiający : Gmina Komprachcice 

         ul. Kolejowa 3, Komprachcice 46-070 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia, 

przedmiotem którego jest:    

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  

„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej 

w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 

 

Za realizację przedmioty zamówienia oferujemy  cenę: 

 

brutto w wysokości:…………………………. zł.,  

(słownie:………………………………………………………………………………………)    
 

w tym podatek VAT wg. stawki ……… % w wysokości …………………. złotych  



 
 
 
 

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………...) 

netto w wysokości : ……………………………………………………………………….zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………)    

 

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

Oświadczamy, że :  

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do zaproszenia, 

akceptujemy bez zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia,  w tym warunki 

płatności  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą w miejscu  i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego;  

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie : 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności 

zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów 

           2)  Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

           3)  Zdolności technicznej lub zawodowej (zał. 3 i 4)  

-  posiadamy doświadczenie oraz niezbędną wiedzę przy realizacji tego typu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – do 31.10.2020 r.    

Jednocześnie zobowiązujemy się do świadczenia usługi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

następnego po dniu, w którym upływają terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady robót 

budowlanych, nad którymi Wykonawca pełni nadzór inwestorski. 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu 

do złożenia oferty. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie danych zgodnie 

z klauzulą RODO zawarta w zapytaniu ofertowym 

 
*Proszę parafować każdą stronę formularza oferty 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 

1) parafowany projekt umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, 

2) referencje lub dowody potwierdzające spełnienie zdolności technicznej lub zawodowej, 

3) ……………….. 

 

 

 

 

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

        (podpis Wykonawcy lub podpis osoby/ób  
uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Dotyczy:  

 
Oś Priorytetowa RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RPOP.03.01.00 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Podziałanie –  

Nr ewidencyjny wniosku RPOP.03.01.02-16-0005/16 

Beneficjent  Powiat Opolski 

Tytuł projektu 
Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 

centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

Nr umowy o 

dofinansowanie  
RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r. 

Załącznik nr 3 

……………………………………..……….. 
Nazwa i adres Wykonawcy/ców 

…..…………………………… 
(miejscowość i data)  
 

WYKAZ USŁUG 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 

pn.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej 

ul. Bursztynowej w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej 

zadanie. 

 
Przekładam wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane 

 

Zamawiający 

nazwa i adres 

Rodzaj zamówienia i 

miejsce wykonania 

Całkowita wartość 

zmówienia 

Data wykonania 

zamówienia, czas 

realizacji (m-c-rok) 

    

    

    

    

    

    
Uwaga: 
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie (faktury nie są 
dokumentami, potwierdzającymi staranność wykonania zamówień). 
 
 

………………………………………………………………………………. 
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
Oś Priorytetowa RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie RPOP.03.01.00 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Podziałanie –  

Nr ewidencyjny wniosku RPOP.03.01.02-16-0005/16 

Beneficjent  Powiat Opolski 

Tytuł projektu Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 

Nr umowy o dofinansowanie  RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r. 

Załącznik nr 4 

……………………………………..……….. 
Nazwa i adres Wykonawcy/ców…..…………………………… 

(miejscowość i data)  
 

WYKAZ OSÓB 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej  

w Komprachcicach”,  także w okresie gwarancji i rękojmi obejmującej zadanie. 

 

l.p. imię i 

nazwisko 

stanowisko Wymagania stawiane na 

stanowisku 

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  

1  Inspektor nadzoru 

(specjalność drogowej) 

Inspektor nadzoru, który posiada:  

1. uprawnienia do nadzorowania i 

kierowania robotami budowlanymi 

objętymi zamówieniem w 

specjalności drogowej 

Zrzeszony we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa,  

 

Data uzyskania uprawnień budowlanych: 

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

Nr uprawnień ……………………..….. 

Nazwa Izby Inżynierów Budowlanych do której 

należy: …………..………………….. 

 



 
 
 
 

2. doświadczenie zawodowe min. 3 

lata (w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru, kierownika budowy lub 

kierownika robót) w zakresie 

objętym zamówieniem 

Doświadczenie łączne na wymaganym stanowisku 

(w latach): …………… 

(suma lat przepracowanych na odpowiednich 

stanowiskach, co najmniej 3 lata) 

Doświadczenie w okresie pełnienia funkcji zostało 

zdobyte podczas wykonywania następujących 

zadań: 

 

1. Nazwa zadania: …………………………….... 

Inwestor: ……………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji technicznej w czasie 

realizacji zadania: 

od (miesiąc, rok) ……..do (miesiąc, rok) ………… 

Pełniona funkcja/ funkcje podczas realizacji robót 

(kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru) ……………………………….. 

 

2  Inspektor nadzoru 

(specjalność instalacyjna 

 w zakresie 

…………………….) 

Inspektor nadzoru, który posiada:  

1. uprawnienia do nadzorowania i 

kierowania robotami budowlanymi 

objętymi zamówieniem w 

specjalności ……………………. 

Zrzeszony we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa,  

 

Data uzyskania uprawnień budowlanych: 

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

Nr uprawnień ……………………..….. 

Nazwa Izby Inżynierów Budowlanych do której 

należy: …………..………………….. 

 

2. doświadczenie zawodowe min. 3 

lata (w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru, kierownika budowy lub 

kierownika robót) w zakresie 

objętym zamówieniem 

Doświadczenie łączne na wymaganym stanowisku 

(w latach): …………… 

(suma lat przepracowanych na odpowiednich 

stanowiskach, co najmniej 3 lata) 

Doświadczenie w okresie pełnienia funkcji zostało 

zdobyte podczas wykonywania następujących 

zadań: 

 

1. Nazwa zadania: …………………………….... 

Inwestor: ……………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji technicznej w czasie 

realizacji zadania: 

od (miesiąc, rok) ……..do (miesiąc, rok) ………… 

 



 
 
 
 

Pełniona funkcja/ funkcje podczas realizacji robót 

(kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru) ……………………………….. 

3  Inspektor nadzoru 

(specjalność instalacyjna  

w zakresie 

…………………..) 

Inspektor nadzoru, który posiada:  

1. uprawnienia do nadzorowania i 

kierowania robotami budowlanymi 

objętymi zamówieniem w 

specjalności ……………………. 

Zrzeszony we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa,  

 

Data uzyskania uprawnień budowlanych: 

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

Nr uprawnień ……………………..….. 

Nazwa Izby Inżynierów Budowlanych do której 

należy: …………..………………….. 

 

2. doświadczenie zawodowe min. 3 

lata (w pełnieniu funkcji inspektora 

nadzoru, kierownika budowy lub 

kierownika robót) w zakresie 

objętym zamówieniem 

Doświadczenie łączne na wymaganym stanowisku 

(w latach): …………… 

(suma lat przepracowanych na odpowiednich 

stanowiskach, co najmniej 3 lata) 

Doświadczenie w okresie pełnienia funkcji zostało 

zdobyte podczas wykonywania następujących 

zadań: 

 

1. Nazwa zadania: …………………………….... 

Inwestor: ……………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji technicznej w czasie 

realizacji zadania: 

od (miesiąc, rok) ……..do (miesiąc, rok) ………… 

Pełniona funkcja/ funkcje podczas realizacji robót 

(kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru) ……………………………….. 

 

4  Inspektor nadzoru 

(specjalność instalacyjna 

w zakresie 

…………………….) 

Inspektor nadzoru, który posiada:  

1. uprawnienia do nadzorowania i 

kierowania robotami budowlanymi 

objętymi zamówieniem w 

specjalności ……………………. 

Zrzeszony we właściwej Izbie 

Inżynierów Budownictwa,  

 

Data uzyskania uprawnień budowlanych: 

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

Nr uprawnień ……………………..….. 

Nazwa Izby Inżynierów Budowlanych do której 

należy: …………..………………….. 

 

2. doświadczenie zawodowe min. 3 

lata (w pełnieniu funkcji inspektora 

Doświadczenie łączne na wymaganym stanowisku 

(w latach): …………… 

 



 
 
 
 

nadzoru, kierownika budowy lub 

kierownika robót) w zakresie 

objętym zamówieniem 

(suma lat przepracowanych na odpowiednich 

stanowiskach, co najmniej 3 lata) 

Doświadczenie w okresie pełnienia funkcji zostało 

zdobyte podczas wykonywania następujących 

zadań: 

 

1. Nazwa zadania: …………………………….... 

Inwestor: ……………………………………….. 

Okres pełnienia funkcji technicznej w czasie 

realizacji zadania: 

od (miesiąc, rok) ……..do (miesiąc, rok) ………… 

Pełniona funkcja/ funkcje podczas realizacji robót 

(kierownika budowy lub kierownika robót lub 

inspektora nadzoru) ……………………………….. 

 

(Należy wykazać odpowiednią ilość zadań aby 

uzyskany okres doświadczenia wyniósł co 

najmniej 3 lata)  

 


