Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Gmina Pałecznica
ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
tel. (41) 38-48-037 fax. (41) 38-48-037 wew. 19
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018
r. poz. 1986, z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000
euro, Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej za wykonywanie usługi pełnienia
nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół
w Pałecznicy w ramach projektu pn. "Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica",
realizowanego przez Gminę Pałecznica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
Przedmiot usługi będzie obejmować nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego
oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów związanych z bezpośrednią realizacją
przedsięwzięcia inwestycyjnego (wykonania robót budowlanych), w szczególności:
1) wyjaśnianie uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych
w toku realizacji;
2) 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 (parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe);
3) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub przez Zamawiającego uzasadnionych
i koniecznych propozycji rozwiązań zamiennych;
4) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami –
w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego;
5) branie udziału, jeżeli taka sytuacja będzie konieczna w komisjach, naradach technicznych i radach
budowy organizowanych przez Zamawiającego, w imieniu którego jest powołany inspektor nadzoru
inwestorskiego, odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów – na każde uzasadnione
żądanie Zamawiającego;
6) nieodpłatne poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami, jeżeli tego rodzaju
sytuacje będą konieczne.
Usługa będzie wykonywana do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
włącznie, lecz nie dłużej niż do 30.11.2021 r.
Zamawiający zwraca uwagę, że wartość kosztów pracy przyjęta przez Wykonawcę do ustalenia ceny oferty
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. z 2018 r. poz. 2177).
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania bez podawania przyczyn.
Odpowiedzi należy kierować do Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat),
w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail:
urząd@palecznica.pl lub e-mail: lojek.m@palecznica.pl
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marcin Łojek, tel. 41/3848037 w.11, e-mail:
lojek.m@palecznica.pl, fax 41/3848037 wew. 19, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –
13.00.
Z poważaniem,
Marcin Gaweł
Wójt Gminy Pałecznica
Pałecznica, 19.08.2019 r.

