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Gliwice, dn. 09.07.2018 r. 

 

Nr sprawy: CKZIU1.081.3a.2018 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
NIP: 6311006640 
 
w imieniu którego działa mgr inż. Krystian Szatka – Dyrektor Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA  

 
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30.000 EURO 

 
W oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem 
ofertowym świadczenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego 
przy realizacji inwestycji, której przedmiotem jest  „Rozbudowa i przebudowa oraz 
remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach” w ramach projektu p.n.: ”Równe szanse, lepszy 
start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób 
z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”.  
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku  
w rozumieniu sekcji 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020”. 
Niniejsze rozeznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

OPIS PRZEDMIOTU, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Zakres usługi obejmuje nadzór autorski w rozumieniu  przepisów art. 17 i 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 
a ponadto w ramach obowiązków dot. sprawowania nadzoru autorskiego 
przewiduje się w szczególności: 

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie 
rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, 

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych 
powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: 
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rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia 
poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości  
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 
technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie 
niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego 
propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku 
niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej 
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle 
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania 
nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań 
musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, 

6) udziału w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, 
próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania, 

7) poprawianiu błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub 
uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych 
w dokumentacji autorskiej bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

8) stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego 
i Wykonawcy robót budowlanych  objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 
24  godzin. 

Na podstawie sporządzonych i zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich wartość 
robót budowlanych została oszacowana na kwotę ok. 3 mln zł brutto.  

     
Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w pełnym zakresie wynikającym 
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2017 r. 
poz. 1332) oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 
wynikłych na tle realizacji inwestycji, której przedmiotem jest  „Rozbudowa 
i przebudowa oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach”.  
 
2. O udzielenie zamówienia będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają 

wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do 
odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Osoby będą zobowiązane 
dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą. 
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3. Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego: z dniem podpisania 
umowy. 

4. Termin zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia zakończenia 
inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót – planowany 
termin zakończenia i rozliczenia to 20.12.2019 r.  

 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI  

 W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, 
a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca-kuriera, lub faksu na nr 32 231 42 70 lub 
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
ckziu@ckziu.gliwice.pl. 

 W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania. 

 Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest: 
Pani Elżbieta Łasecka – kierownik gospodarczy CKZiU nr 1,  
tel. 32 2315236, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. 
 

5. Sposób przygotowania oferty: należy wypełnić załączony formularz ofertowy 
i złożyć go w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach, ul. Kozielska 1 – w sekretariacie  lub przesłać na adres: CKZiU nr 1 
w Gliwicach ul. Kozielska 1, a za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłać 
na adres ckziu@ckziu.gliwice.pl do dnia  27.07.2018. 

 
6. Oferty złożone lub przesłane pocztą powinny zawierać dopisek „Oferta 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru autorskiego   
przy realizacji inwestycji której przedmiotem jest  „Rozbudowa i przebudowa oraz 
remont istniejących obiektów dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach” w ramach projektu p.n.: ”Równe szanse, lepszy 
start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z 
niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

7. Otwarcie ofert złożonych na piśmie nastąpi w dniu 30.07.2018 r. w siedzibie 
CKZiU nr 1  w Gliwicach w sekretariacie szkoły. 

 
OCENA OFERT 

 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium : 

„cena – 100%”, która  dokonywana będzie w niżej określony sposób: 

a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.; 
b) oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt.; 

mailto:ckziu@ckziu.gliwice.pl
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c)   każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia   

  wg wzoru: 

a) 
 C

 C

OB

NC 100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 

b) Gdzie: 
c) C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena 
d) CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie 
podlegających odrzuceniu  
e) COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Uwaga: 
Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

 

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty 
niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie 
koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena 
za pełnienie nadzoru autorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji 
umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia 
spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem  
pełnienia nadzoru. Wynagrodzenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
 
Zakres robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych nad którymi będzie 
sprawowany nadzór autorski jest opisany w Projekcie budowlanym i wykonawczym, 
oraz w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania robót, które będą 
dostępne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie szkoły.  
 
Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych ani alternatywnych. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą  

e-maila lub telefonicznie. 

 

Uwaga:  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia. Na każdym 
etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie jeżeli istnieją przesłanki bez 
podania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2. Projekt umowy 

3. Klauzula informacyjna 

                                                                        

……………………………………………. 

                                                                                                                       

(dyrektor CKZiU nr 1 w Gliwicach) 


