
Gmina Fredropol
NIP 7952307413

REGON 650900430

Nr sprawy ZP/03/14 Fredropol, dnia 31 marca 2014 r.

Zapytanie o cene
o wartosci szacunkowej zamówienia ponizej 14 000 EURO

W zwiazku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 z pózniejszymi zmianami)

zwracamy sie o przedstawienie oferty cenowej na usluge: pelnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. "Remont (termomodernizacja) budynków swietlic wiejskich w Kniazycach, Darowicach i

Nowych Sadach" realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".

1. Nazwa i adres zamawiajacego:

GMINA FREDROPOL

37·734 Fredropol15

wwwJredropol.pl

2. Okreslenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Remont

(termomodernizacja) budynków swietlic wiejskich w Kniazycach, Darowicach i Nowych Sadach"
realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007·2013".

Zakres robót budowlanych obejmuje;

"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Kniazycach"

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- Docieplenie dachu i scian dachowych (lukarn),

- Docieplenie stropu klatki schodowej,
- Docieplenie stropów zewnetrznych,

- Docieplenie stropu pod nie ogrzewana piwnica,

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz wykonaniem tynków cienkowarstwowych,

- Docieplenie scian cokolowych wraz z wykonaniem tynku,

- Izolacja pionowa przeciwwilgociowa sciany fundamentowej ponizej terenu,

- Plyta odbojowa i chodnik z kostki betonowej,
- Wymiana pokrycia i remont konstrukcji dachu,

- Wymiana instalacji co - demontaze,

- Wymiana instalacji co - montaze,

"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Darowicach"

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- Izolacja pionowa cieplna i przeciwwilgociowa sciany fundamentowej ponizej terenu,

- Docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem tynków elewacyjnych

cien kowarstwowych,

- Docieplenie pomieszczen poddasza po konstrukcji dachu,

- Plyta odbojowa z kostki betonowej,
- Okladzina plytkami ceramicznymi schodów zewnetrznych,

- Roboty malarskie,



"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Nowych Sadach"

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Docieplenie stropu nad parterem i nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi poddasza,

- Docieplenie scian cokolowych wraz z wykonaniem tynku,

- Plyta odbojowa z kostki betonowej,

- Zasilanie elektryczne,

- Instalacja elektrycznego ogrzewania,

- Montaz elektrycznych grzejników konwektorowych,

Wartosc nadzorowanych robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi netto;

- swietlica Kniazyce - 429 879,52 zl
- swietlica Darowice - 151 070,75 zl

- swietlica Nowe Sady - 164 987,34 zl

4. Termin wykonania zamówienia - do czasu zakonczenia i rozliczenia zadania tj. 29 listopada 2014 r.

Przewidywany termin rozpoczecia robót; maj 2014 r.

5. Termin platnosci - do 30 dni od otrzymania faktury.

6. O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy:

1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy nakladaja obowiazek ich posiadania.

2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia,

7. Podstawa wyboru oferty beda kryteria oceny ofert: cena 100 %.

8. Miejsce i termin skladania ofert:

Oferte pisemna sporzadzona na zalaczonym formularzu i podpisana przez osobe uprawniona do skladania

oswiadczen woli nalezy zlozyc w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego osobiscie w sekretariacie

Urzedu Gminy (pok. nr 6) lub poczta na adres;

Urzad Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol15,

Termin zlozenia oferty· do dnia 07 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00.

Zamawiajacy oswiadcza i informuje, ze niniejsze zapytanie ofertowe ma wylacznie charakter sondazu rynku

pod katem wyboru oferty najkorzystniejszej pod wzgledem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.

Zlozenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgledem Zamawiajacego o zawarcie umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamówien publicznych. W zwiazku z powyzszym informacja o wyniku postepowania bedzie dostepna dla

skladajacych oferte tylko na ich wniosek.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Danuta Baran, tel. 0166

W zalaczeniu:: formularz ofertowy i wzór umowy



OFERTA WYKONAWCY:

Dane dotyczace wykonawcy:
Nazwa i siedziba .

Adres poczty elektronicznej: .
Numer telefonu: .

Numer faksu: .

Numer REGON: Numer NIP: .

Odpowiadajac na zapytanie o cene na pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Remont

(termomodernizacja) budynków swietlic wiejskich w Kniazycach, Darowicach i Nowych Sadach"

realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013".

Oferujemy realizacje zamówienia za cene:

Swietlica Kniazyce ; cena brutto: .

(slownie brutto .
cena netto: .

podatek w wysokosci: % tj .

(slownie netto; .
Swietlica Darowice ; cena brutto: .

(slownie brutto .
cena netto: .

podatek w wysokosci: % tj .

(slownie netto; .

Swietlica Nowe Sady; cena brutto: .

(slownie brutto .
cena netto: .

podatek w wysokosci: % tj .

(slownie netto; .

Laczna wartosc nadzoru; cena brutto: .
(slaw nie brutto .
cen a netto: .

podatek w wysokosci: % tj .

(slownie netto; .

Wyrazamy zgode na warunki platnosci okreslone w zapytaniu cenowym.

Akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy.

Oswiadczamy ze :

1/ posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia

dzialalnosci, czynnosci zgodnie z wymogami ustawowymi,

2/ posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia,

4/ zapoznalismy sie z opisem przedmiotu zamówienia, w cenie oferty zostaly uwzglednione

wszystkie koszty wykonania zamówienia, nie wnosze do niego zastrzezen.
Osoby do kontaktów z Zamawiajacym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiajacym odpowiedzialne za wykonanie zobowiazan umowy:

1 tel. .

Miejscowosc data: .

podpisy osób uprawnionych do

skladania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy



................... pomiedzy Gmina Fredropol reprezentowana przez:
Mariusza Sniezek

Boguslawy Borowskiej

U M O W A NR .
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu

Wójta Gminy Fredropol

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwana dalej "Zamawiajaca' z jednej strony

NIP; 7952307413 Regon ; 650900430
a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci "Wykonawca'

NIP ; Regon ; .

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie kompleksowego nadzoru

inwestorskiego nad robotami budowlanymi projektu pn. "Remont (termomodernizacja) budynków
swietlic wiejskich w Kniazycach, Darowicach i Nowych Sadach" realizowanego w ramach dzialania

"Odnowa i rozwój wsi" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013",
2. Wartosc nadzorowanych robót ogólem wynosi;

Swietlica Kniazyce ; netto; PLN

slownie zlotych; .
Swietlica Darowice ;

netto; PLN

slownie zlotych; .

Swietlica Nowe Sady ;
netto ; PLN

slownie zlotych; .

Lacznie wartosc nadzorowanych robót;
netto; PLN

slownie zlotych; .

3. Integralna czesc niniejszej umowy stanowi oferta zlozona przez Wykonawce.

4. Zakres rzeczowy pelnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje: Pelnienie nadzoru inwestorskiego na

zadaniu - "Remont (termomodernizacja) budynków swietlic wiejskich w Kniazycach, Darowicach
i Nowych Sadach"

Zakres robót budowlanych obejmuje;

"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Kniazycach"

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Docieplenie dachu i scian dachowych (lukarn),

- Docieplenie stropu klatki schodowej,

- Docieplenie stropów zewnetrznych,

- Docieplenie stropu pod nie ogrzewana piwnica,

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz wykonaniem tynków cienkowarstwowych,
- Docieplenie scian cokolowych wraz z wykonaniem tynku,

- Izolacja pionowa przeciwwilgociowa sciany fundamentowej ponizej terenu,

- Plyta odbojowa i chodnik z kostki betonowej,



- Wymiana pokrycia i remont konstrukcji dachu,

- Wymiana instalacji co - demontaze,

- Wymiana instalacji co - montaze,

"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Darowicach"

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Izolacja pionowa cieplna i przeciwwilgociowa sciany fundamentowej ponizej terenu,

- Docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem tynków elewacyjnych

cienkowarstwowych,

- Docieplenie pomieszczen poddasza po konstrukcji dachu,

- Plyta odbojowa z kostki betonowej,

- Okladzina plytkami ceramicznymi schodów zewnetrznych,
- Roboty malarskie,

"Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej w Nowych Sadach"

- Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Docieplenie stropu nad parterem i nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi poddasza,

- Docieplenie scian cokolowych wraz z wykonaniem tynku,

- Plyta odbojowa z kostki betonowej,

- Zasilanie elektryczne,

- Instalacja elektrycznego ogrzewania,

- Montaz elektrycznych grzejników konwektorowych,

5. Termin zakonczenia robót ustalony zostal na dzien 29 listopada 2014 r.

§2

1. Strony ustalaja nastepujacy zakres pelnienia nadzoru inwestorskiego, który wynika z art.25 i 26 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z pózn. zmianami) i obejmuje w

szczególnosci:

- Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z

Zamawiajacym;

- Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego na

budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa,

postanowieniami umowy oraz projektu. Zamawiajacy wymaga, aby inspektor nadzoru byl co

najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy w trakcie realizacji robót oraz dostosowal czas
pracy do potrzeb Wykonawcy robót,

- Wydawanie Wykonawcy robót polecen do wykonania robót lub podjecia niezbednych

przedsiewziec jakie moga byc konieczne, aby uniknac lub zmniejszyc ryzyko w przypadku

jakiejkolwiek awarii majacej wplyw na bezpieczenstwo zycia lub mienia oraz powiadamianie o tym

Zamawiajacego,
-Sprawdzanie postepu i jakosci wykonywanych robót, wbudowanych urzadzen i wyrobów a w

szczególnosci zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, dokonywanie odbiorów czesciowych;

-Sporzadzanie meldunków z zaawansowania rzeczowo finansowego robót; informowanie

Zleceniodawcy o postepach robót budowlanych i wszelkich okolicznosci, które moga miec wplyw na

jakosc i termin wykonania robót;

-Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

-Organizowanie i udzial w naradach koordynacyjnych organizowanych w zaleznosci od potrzeb, oraz

konsultacje i doradztwo dla Zamawiajacego,

-Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
-Sprawdzenie kompletnosci kosztorysu powykonawczego;

-Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,



które skutkowac moglyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalna

niezgodnosc z projektem czy zgloszeniem robót,

-Prawo wstrzymania robót jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w przypadku,

gdy Wykonawca nie spelnia swych obowiazków z nalezyta starannoscia, wiedza techniczna i

postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robót niewlasciwych i

wykonanych ponizej obowiazujacego standardu,

-Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione

do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

-Udzial w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego

( w ramach tych czynnosci inspektor zobowiazany jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

przekazania Zamawiajacemu protokolów odbioru );

-Kontrolowanie prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidlowego gromadzenia atestów

materialów, orzeczen o jakosci materialów, kontrolnych wyników badan i innych dokumentów

stanowiacych zalaczniki do odbioru robót, oraz prawidlowe przechowywanie wszystkich

dokumentów budowy,

-Przygotowanie i prowadzenie wszelkiej niezbednej dokumentacji zwiazanej z realizacja i promocja

projektu, zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego "Zrównowazony rozwój sektora

rybolówstwa i nadbrzeznych obszarów rybackich 2007-2013".

2. Funkcja Inspektora Nadzoru bedzie pelniona w stosunku do robót budowlanych objetych umowa o roboty

budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4.

§3

1. Jezeli w okresie realizacji robót zajdzie koniecznosc wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych

umowa zawarta z Wykonawca, Inspektor Nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomic o tym

Zleceniodawce celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

2. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy polecenia

wykonania robót dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do przedstawienia Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie mozliwosci

wprowadzenia rozwiazan zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawce. Bez osobnego upowaznienia

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§4

1. Strony ustalaja, ze do obowiazków Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w

odnosnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze
zmianami).

2. Zakres obowiazków Inspektora Nadzoru reguluja przepisy prawa budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru jest zobowiazany wykonywac swoje obowiazki osobiscie, a w przypadku wystapienia

niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu umowy jest zobowiazany zapewnic na swój koszt zastepce,

posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku

niemozliwosci wykonywania swoich obowiazków.

4. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest

zobowiazany powiadomic pisemnie Zleceniodawce. Zleceniodawca moze zglosic w ciagu 24 godzin

roboczych sprzeciw co do osoby zastepcy i wskazac inna osobe.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje sie zlecone w § 1 prace wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W imieniu Wykonawcy funkcje inspektora nadzoru pelnic bedzie: Nr upr .

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia i iloscia



robót, które sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa i przepisami prawa wykonywania

przedmiotu umowy.

§6

1. Termin realizacji umowy od dnia podpisania do dnia 30 listopada 2014 r. lecz nie krócej niz do dnia

odbioru koncowego zadania oraz do momentu ostatecznego rozliczenia zadania z Podkarpackim Urzedem
Marszalkowskim w Rzeszowie.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz naruszenie obowiazków, wynikajacych z niniejszej umowy,

bedzie skutkowalo jego odpowiedzialnoscia dyscyplinarna. odszkodowawcza oraz karna. Strony zgodnie

przyjmuja, iz wskazane obowiazki maja dla Wykonawcy charakter podstawowy.

§7

1. Wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru inwestorskiego wynosic bedzie netto: .

PLN, podatek VAT % wynosi PLN wynagrodzenie brutto wynosi: PLN

(slownie zlotych: ).

W tym ;

Swietlica Kniazyce ;
netto; PLN

podatek .
brutto PLN

slownie zlotych; .
Swietlica Oarowice ;

netto; PLN

podatek .
brutto PLN

slownie zlotych; .

Swietlica Nowe Sady;
netto; PLN

podatek .
brutto PLN

slownie zlotych; .

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zadnej zmianie.

3. Rozliczenie wynagrodzenia moze nastepowac fakturami czesciowymi, stosownie do ponoszonych

nakladów na inwestycje, tj. po wystawieniu faktur przez Wykonawce.

4. Kwota faktury czesciowej wyliczana bedzie w stosunku procentowym od calosci wynagrodzenia

proporcjonalnie do wartosci odbieranych robót budowlanych.

5. Za date przedlozenia faktury uwaza sie dzien wplywu do Zamawiajacego.

§8

Podstawa do wstawiania faktur czesciowych beda protokoly czesciowe odbioru wykonanych robót,

stwierdzajacych stan zaawansowania robót, natomiast podstawe wystawienia faktury koncowej stanowic

bedzie protokól odbioru koncowego zadania



§9

Wynagrodzenie zostanie wyplacone przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr; .

§ 10

W przypadku odstapienia od realizacji umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnosc Wykonawca,

zaplaci on Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

§ 11

Zamawiajacy zaplaci kare umowna Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za które

odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

§ 12

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci

faktycznie poniesionej szkody.

§ 13

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci zachowania formy

pisemnej w formie aneksu i za zgoda obu stron.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc dokonania czynnosci prawnej polegajacej na zmianie umowy w

sprawie zamówienia publicznego w czesci dotyczacej osób do wykonania zamówienia.

3. Wlasciwym do rozpoznania sporów wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu

postepowania cywilnego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajacego i 1

egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:


