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Powiat Starachowicki
dr Władysława Borkowskiego 4 
27-200 STARACHOWICE

Znak sprawy: ZP.271.5.2021 STARACHOWICE, 2021-07-07

BIP/Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Kompleksowa termomodernizacja budynku 
dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym 

budynku hali

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego: Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej 
ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem wewnętrznym budynku hali.

Zakres termomodernizacji i przebudowy obejmuje:

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, przeszkleń klatek schodowych i wejścia frontowego do 
budynku wraz z przebudową kilku otworów okiennych po stronie północnej budynku dydaktycznego 
tj. odtworzenie zamurowanych otworów okiennych oraz przebudowę wejścia do pom. węzła c.o - 
wykonanie wejścia zewnętrznego;

- wymianę stolarki drzwiowej w budynku wraz z przebudową otworów po stronie północnej budynku 
dydaktycznego tj. odtworzenie zamurowanych drzwi;

- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia;

- ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu;

- ocieplenie stropodachów;

- wymianę instalacji odgromowej;

- wykonanie instalacji fotowoltaiki dla budynku;

- rozbiórkę konstrukcji stalowej -zadaszenia nad wejściem do budynku str. północna;

- rozbiórkę przybudówki - wiatrołapu przy łączniku;

- wykonanie zadaszeń systemowych nad drzwiami wejściowymi do obiektu,

- odtworzenie schodów zewnętrznych i wykonanie dodatkowych schodów zewnętrznych,

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych

- remont wszystkich pomieszczeń sanitariatów oraz pomieszczeń natrysków w budynku 
dydaktycznym w tym przystosowanie pom. porządkowego na WC dla osób niepełnosprawnych oraz 
wymianę instalacji wod-kan w tych pomieszczeniach;
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- wymianę pionów i części instalacji kanalizacji wewnętrznej

- wykonanie nowych instalacji: c.o, , instalacji elektrycznych

- wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń WC, natrysków, szatni i siłowni

- wymianę posadzek w pomieszczeniach parteru;

- wymianę posadzek na I i II piętrze: hol, korytarze, pom. 1.05; 1.06; 1.07; 2.04; 2.05; 2.06;

- remont schodów wewnętrznych wraz z wymianą balustrad;

- wymianę drzwi wewnętrznych w tym poszerzenia otworów drzwiowych

- rozbiórki ścianek działowych;

- wykonanie nowych ścianek działowych

- oraz niezbędne roboty towarzyszące w tym roboty w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

CPV: 71247000-1

CPV: 71248000-8 

II. Termin realizacji zamówienia

1. Nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót przez wykonawcę robót 
budowlanych oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w terminach określonych w umowie  
z wykonawcą robót budowlanych.

2. Termin zakończenia – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych).

III. Kryteria oceny ofert: 
Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze ofert Zamawiający 
kierował się będzie następującymi kryteriami: cena 100%. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawiera najniższą cenę 
i spełnia wymagania ujęte w zaproszeniu.

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
- Prawidłowo wypełniony Formularz oferty – zał.nr.1,
-  Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2,
- Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty
- Kserokopię uprawnień budowlanych które muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym 
wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie 
objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w ww. specjalności. 
- Kserokopię przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wnioskodawcy. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika 
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z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby 
uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być 
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Spółka cywilna dołącza ww. 
pełnomocnictwo lub dokument potwierdzający sposób reprezentowania (poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
6. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie 
warunków wykonania zamówienia.
7. Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie 
niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

V. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy:
1. Złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 114 
(Sekretariat) do dnia 2021-07-16 do godz. 11:00.
2. Opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie 
ofertowe na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - Kompleksowa termomodernizacja 
budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach wraz z remontem 
wewnętrznym budynku hali. 
Znak sprawy: ZP.271.5.2021” 
Nie otwierać przed dniem 16.07.2021r. godz. 11:15
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji 
otwarcia ofert. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2021r. o godzinie 11:15, w pok. 306
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją 
ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji 
z wyboru którejkolwiek z ofert. 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury zgodnie z art. 701§3 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny  (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz ., 1740 z późn. zm.)
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
a)    oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego   
www.bip.powiat.starachowice.pl

 VI. Podstawy wykluczenia z postępowania

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki 
wskazane w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie 
stanowiące załącznik nr  2.

http://www.bip.powiat.starachowice.pl/
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VII. Kontakt z wykonawcą 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1   Jerzy Kubicki                 -  tel. (41) 276-09-47 

2   Sławomir Suszczewicz -  tel. (41) 276-09-47 

Zatwierdzam
     
/-/ Piotr Babicki
        Starosta

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy 
3. Istotne postanowienia umowy   
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