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 ZAPYTANIE   OFERTOWE 
 do  130.000 zł netto 

Gmina Rudnik woj. śląskie 
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na  prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego 

 do  planowanych  w budżecie na rok 2022 zadań bieżących/inwestycyjnych 
Gminy Rudnik  nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto 

 realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane 
(t. j. Dz .U z 2020r. poz.1333 ze zm.)  oraz innymi przepisami i normami.   

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA  RUDNIK UL. KOZIELSKA 1, 47- 411 RUDNIK, NIP  6392003366, 

adres mailowy sekretariat@gmina-rudnik.pl

Telefon 32/4106428 wew. 107 lub 128

Godziny urzędowania  w środy od 8.00 do 17.00 , w piątek 7.00- do 14.00  a w pozostałe dni  od  7.00 do 15.00

Adres strony internetowej: www.gmina-rudnik.pl

BIP Zamawiającego : www.bip.gmina-rudnik.pl

II Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru  inwestorskiego  do  planowanych w budżecie na rok 2022 zadań

bieżących/inwestycyjnych  Gminy Rudnik  nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł  netto, realizowanych  zgodnie

z  ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.  Dz. U z 2020r., poz.1333 ze zm) oraz innymi przepisami

i normami.   

2. Do zakresu obowiązków należy między innymi:

1) Nadzorowanie prowadzonych inwestycji do  kwoty 130.000,00 zł  netto,

a) nadzór na budowie, za wyjątkiem dofinansowania  z e środków Unijnych bądź innych środków zewnętrznych  dla

których  prowadzenie nadzoru  będzie  stanowić  wydatek kwalifikowany,

b) sporządzanie kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej  uproszczonej ,przedmiarów robót i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót,

c) przygotowywanie i spisywanie wniosków zakupowych, notatek służbowych, umów zleceń i umów z Wykonawcami,

w oparciu o obowiązujący regulamin zamówień publicznych poniżej 130.000 zł netto, 

d) sporządzenie protokołów ( odbiorów częściowych,końcowych, pogwarancyjnych, konieczności itp.),

e)  rozliczanie inwestycji, 

f) sporządzenie dokumentów OT. 

2)  Przygotowanie  inwestycji  do  realizacji  –  analiza  możliwości  wykonania  inwestycji,  propozycja  wariantów  +

oszacowanie kosztów inwestycji  oraz sporządzenia kosztorysów inwestorskich ,  analiza terenów gminy pod kątem

realizacji  inwestycji,  wraz  z  sprawdzeniem  możliwości  napotkania  problemów   na  etapie  projektowym  oraz

wykonawczymi.

3) Przygotowanie przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych,
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4) Pomoc w sporządzeniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, raportu z realizacji zamówienia,

5) Sporządzanie  sprawozdań z realizacji inwestycji i wydatkowania środków budżetowych ,

6) Prowadzenie innych  bieżących  spraw związanych z prowadzonymi inwestycjami na terenie gminy,

7)Prowadzenie nadzoru inwestorskiego do planowanych w budżecie na rok 2022 zadań  bieżących/inwestycyjnych

Gminy Rudnik  nie przekraczającej  kwoty 130.000,00 zł netto zgodnie z zakresem opisanym w rozdz. II przedmiotu

zamówienia  i realizowanych  zgodnie z  ustawą   z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t. j. Dz. U z 2020r., poz.1333

ze zm) oraz innymi przepisami i normami.

3.  W  ramach  zakresu  prac  Wykonawca  będzie   dostępny  raz  w  tygodniu  w  wymiarze  nie  mniej  niż 6  godzin

tygodniowo w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik, w obustronnie ustalonym dniu, w godzinach pracy Urzędu. 

Ponadto w przypadku doraźnej konieczności pomocy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wizyta w siedzibie

urzędu – na wezwanie telefoniczne . Przez cały okres obowiązywania umowy, prowadzenie nadzoru będzie ponadto

polegać  na  wykonaniu  poszczególnych  czynności  wymienionych  w rozdz.  II   opisu   przedmiotu  zamówienia   za

pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie  zleceń  otrzymywanych od Zamawiającego.  

III   Termin realizacji  0d 17.02.2022r. do 31.12.2022r.

Termin podpisania umowy niezwłocznie tj. 17.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik . 

Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik.

W dniu podpisania umowy zostanie zawarta umowa z podmiotem Przetwarzającym. 

IV .    Kryteria oceny ofert stanowi  najniższa cena – 100 %

Przy wyborze Zamawiający  będzie kierował się kryterium – najniższa cena 
Kryterium -  cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia               
i  podanej  przez Wykonawcę ceny w formularzu oferty.

   V .    Opis sposobu obliczania ceny

• Cenę oferty należy podać w złotych polskich  cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -
jeżeli występuje. 

• Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  i  opłaty,  jakie  powstają  w  związku  z  zakresem  objętym
przedmiotem zamówienia.

• Obowiązuje  wynagrodzenie ryczałtowe. Zadeklarowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała zmianie
w okresie obowiązywania umowy pomiędzy stronami. 

           VI.      Opis sposobu przygotowania i złożenia  oferty:

• Ofertę  należy  sporządzić  na  formularzu  wg  załączonego  wzoru  (załącznik  nr  1).  Ofertę  należy  złożyć
w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

• Kopertę należy opisać dodatkowo:  

• Oferta  cenowa  na  prowadzenie   nadzoru  inwestorskiego  do  planowanych  zadań
bieżących/inwestycyjnych  Gminy Rudnik w 2022r. 

• W formularzu  należy  wypełnić  wszystkie  pola,  a  w  przypadku,  gdy  dane  pole  nie  dotyczy  konkretnego
Wykonawcy należy je wypełnić z adnotacją „NIE DOTYCZY” aby jasno wynikało, że nie zostało ono np.
pominięte przez przypadek.  

• Formularz ofertowy  powinien być podpisany  oraz opatrzony pieczątką imienną przez wykonawcę



lub upoważnionego przedstawiciela. 

• Za  podpisane  uznaje  się  własnoręczny  podpis  z  pieczątką  imienną  złożony  przez  osobę/y  upoważnione
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.

VII. Miejsce, termin  i sposób złożenia oferty

• Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego można  
złożyć osobiście, lub  przesłać za pomocą kuriera, poczty na adres  Urzędu Gminy Rudnik 47-411 
Rudnik ul. Kozielska  1, woj. śląskie w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia 16.02.2022r.  godz. 15.00 na
załączonym do zapytania ofertowego – Formularzu oferty ( zał nr 1).

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktu:
Wawrzinek Sylwia    tel.32-410 64- 28 wew. 131, Kampik Helena  tel.32-410-64-28 wew.107  

IX. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

Protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie udostępniony na BIPIE  Zamawiając ego.

Wójt Gminy Rudnik 

Piotr Rybka 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy  załącznik nr 1 –  do wypełnienia przez Wykonawcę 

Projekt umowy – załącznik nr 2 


