Bytnica, dnia 05.07.2022 r.
Znak spr. S.270.15.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NADLEŚNICTWO BYTNICA
66-630 Bytnica 160
tel./fax (068) 391-57-54
adres email: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl

zaprasza do udziału w postępowaniu, pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego – droga powiatowa”

Zatwierdzam:

Piotr
Niemiec
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I Informacja o Zamawiającym
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bytnica
siedziba Zamawiającego:
Bytnica 160
66-630 Bytnica
biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00
tel. ( 68 ) 391-57-54, fax ( 068 ) 391-57-54
e-mail: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
NIP 926-10-13-331
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Katarzyna Malak i Sławomir Serafin od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na szacunkową wartość
zamówienia.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej przy realizacji zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1166F odcinek Toporów - Kłodnica”
polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej o długości 3 077 m na działkach
ewidencyjnych 276/1, 411, 331, 78, 53 – jednostka ewidencyjna Łagów obręb ewidencyjny:
Toporów i Kłodnica-Troszki obejmującego wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacją wykonania i odbioru robót
2. Warunki rozliczenia:
1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za wartość wynikającą ze złożonej oferty.
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 nie będzie ulegać zmianie w przypadku zmiany wartości
umowy (porozumienia) na roboty budowlane (aneks, wartość z kosztorysu
powykonawczego), z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, dopuszcza się
proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wpływu faktury
do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Warunki rozliczenia szczegółowo opisane zostały we wzorze umowy.
7. Wzór umowy dotyczy sytuacji, w której osobą pełniącą nadzór będzie osoba zatrudniona
przez wykonawcę lub podwykonawca. W przypadku osobistego wykonywania nadzoru przez
wykonawcę niezbędne będzie dostosowanie postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zadania:
Od dnia podpisania umowy – do zakończenia wszystkich robót, tj. do podpisania protokołu
ostatecznego odbioru robót bez uwag.
Planowany termin ukończenia wszystkich robót budowlanych - do dnia 30.11.2022r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania robót:
 posiadają aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej,
 przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.
1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
2) Aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa
2. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” według załączonego wzoru zawierający
oświadczenia wykonawcy o:
a) zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego zaproszenia,
b) potwierdzeniu okresu związania ofertą,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
4) Aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa
5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów,
2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
3) kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub
przez podmiot z którego zasobów Wykonawca zamierza korzystać wykonując zamówienie,
4) sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis Wykonawcy muszą być
umieszczone na każdej (zadrukowanej) stronie kserokopii dokumentu.
4. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia muszą być
złożone w formie elektronicznej (tj. podpisane podpisem kwalifikowanym elektronicznym), w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, natomiast
pozostałe dokumenty – w formie skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem przy użyciu
jednego z ww. rodzajów podpisu.
VII. Termin związania ofertą.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 20 dni – bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
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VIII. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferta powinna być sporządzona na druku przygotowanym przez Zamawiającego.
2. Cena oferty musi być wyrażona w formie procentu, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Oferta i pozostałe dokumenty do niej załączone oraz ewentualne naniesione poprawki, muszą
być podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego uprawnioną, a kserokopie dokumentów
muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, być jednoznaczna i czytelna.
5. Przy składaniu oferty w formie papierowej:
5.1.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, i spięte w sposób trwały.
5.2.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w opakowaniu z podanym poniżej tytułem wg
poniższego wzoru:
„Adres Zamawiającego”
Oferta
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego – droga powiatowa”
nie otwierać przed 12.07.2022r. godz. 1215
„Adres składającego ofertę”
Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
6. Ofertę składaną w formie elektronicznej należy zatytułować „Pełnienie nadzoru inwestorskiego –
droga powiatowa” i załączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz pozostałe
wymagane dokumenty.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
zaproszeniu.
5.3.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 12.07.2022r. do godziny 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa
Bytnica, Bytnica 160, pokój nr 6 /parter/. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji
elektronicznej przesłanej na adres e-mail: Bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2022r. o godzinie 12:15.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich wg formularza „OFERTA” (wzór - załącznik nr 1) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Ocena ofert:
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu
następującego kryterium:
Cena wykonania zamówienia
– 100 %
Ocena ofert będzie dokonywana wg zasady :
Im niższa zaoferowana wartość procentowa – tym wyżej znajdzie się oferta w rankingu.
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XII. Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”,
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 4 – wzór umowy
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