
 

Zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych dot. Projektu: „Poprawa jakości 
oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku 

Lubieszewo-Stawiec” współfinansowany ze środków RPO WP 2014-2020 

Strona 1 
 

 Regulamin udzielania zamówień  
o wartości mniejszej niż 130.000 PLN netto 

 
Nowy Dwór Gdański, dnia 07-09-2021 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Prezes Zarządu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa 
oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
 
1. Przedmiot zamówienia : 

Usługa pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizowanym projektem pn. „Budowa sieci 
wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec w ramach projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat 
wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020).  
 
Kod CPV                   71248000-8 
Nazwa kodu CPV     Nadzór nad projektem i dokumentacją 
Kod CPV                   71247000-1  
Nazwa kodu CPV  Nadzór nad robotami budowlanymi 
Kod CPV                   71631300-3 
Nazwa kodu CPV     Usługi technicznego nadzoru budowlanego 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót 
budowlanych dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” 
– etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec, które będą prowadzone 
na odcinku Lubieszewo do miejscowości Stawiec.  
Zakres robót budowlanych jest następujący:  
 budowa sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 50-315 PE. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową tych 
przyłączy oraz wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami. 

− unieczynnienie istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej; 
− wybudowanie i podłączenie przyłączy wodociągowych w zakresie średnic DN 40-100 PE z unieczynnieniem 

istniejących. 
 

Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: 
1. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynności nadzoru inwestorskiego 

w szczególności w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

2. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji projektu; 
3. Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji; 
4. Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych robót 

z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), 
jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

5. Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, 
sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania; 

6. Prowadzenie inspekcji na miejscu wykonywania robót realizowanych w ramach Projektu, w celu sprawdzenia 
jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji; 
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7. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania; 
8. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym 

dot. realizowanego Projektu; 
9. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych 

wraz z propozycją rozwiązań; 
10. Zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od przyjętych rozwiązań 

stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego 
i rzeczowego Projektu – na podstawie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót; 

11. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót 
przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe 
lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę; 

12. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót; 
13. Prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji prowadzonych nadzorów, przygotowywanie 

i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów z realizacji Projektu, 
zgodnie z wymaganiami zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących zadanie; 

14. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę; 
15. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót(Protokół odbioru robót) , jako podstawy do fakturowania 

częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
robót, w tym sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót do odbiorów 
częściowych, odbioru końcowego; 

16. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób 
gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.; 

17. Wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego; 

18. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót w zakresie problemów mogących 
wystąpić podczas wykonywania robót, a także jeśli to możliwe zapobiegania potencjalnym roszczeniom 
Wykonawcy i opóźnieniom w realizacji Inwestycji. 

 
Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót: 
● Pełnienie od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny i kompletny nadzór 

inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa 
i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach. 

● Koordynacja prac związanych z badaniami archeologicznym  
● Prowadzenie nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane) z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztuką budowlaną, prowadzenie 
wszystkich obowiązków związanych z tymi zadaniami, aby zapewnić jak najlepszy przebieg tych czynności, 
a w szczególności: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 1 oraz zasadami 
wiedzy technicznej.; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń i zapobieganie użyciu 
wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to instalacje i urządzenia techniczne oraz 
przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i w przekazywaniu ich do użytkowania; 
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d) potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia 
budowy; 

e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

f) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 
ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę; 

g) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne; 

h) zatwierdzanie ukończonych robót i wydawanie instrukcji Wykonawcy robót w tym zakresie; 
● Inicjowanie i prowadzenie rady budowy (w okresach miesięcznych), sporządzanie notatki z tych spotkań 

i rozsyłanie je stronom procesu inwestycyjnego; 
● Przygotowanie dokumentów celem powiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze 

rozpoczęcia robót, w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem; 
● Uczestniczenie w przekazaniu przez Zamawiającego wykonawcy robót terenu budowy; 
● Sprawdzenie kompletności i zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawcę robót planów BIOZ (Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) i przedłożenie ich Zamawiającemu; 
● Sprawowanie kontroli nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służby 

geodezyjne Wykonawcy robót; 
● Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez Wykonawcę/ów robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 
● Kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu oraz 

zapewnienie sprawnej komunikacji w okresie prowadzenia robót; 
● Przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas 

wykonywania robót; 
● Monitorowanie i analizowanie postępu robót, przeprowadzanie pomiarów robót; 
● Sporządzanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) oraz prowadzenie 

dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych, w każdym obiekcie, w ilości 
niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) 
i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD); 

● Przeprowadzanie regularnych inspekcji oraz polecanie testów w celu kontroli jakości stosowanych materiałów, 
urządzeń oraz wykonanych robót, zgodnie z Umową na roboty i sztuką budowlaną; 

● Przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie wszelkich zmian projektowych, w tym opiniowanie projektów 
zamiennych oraz sprawdzanie i zatwierdzanie rysunków wykonawczych, nadzorowanie sporządzania wszelkich 
zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie 
budowy; 

● Zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty, dostarczonych 
zgodnie z Umową na roboty; 

● Prowadzenie regularnych inspekcji placu budowy w celu kontroli jakości materiałów i fachowego wykonywania 
robót zgodnie z Kontraktami i sztuką budowlaną; 

● Nadzorowanie i potwierdzanie usuwania gruzu i złomu w ramach robót rozbiórkowych; 
● Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołów konieczności oraz uczestniczenie 

w negocjacjach z wykonawcą robót odnośnie robót dodatkowych lub zamiennych, lub stosowania rozwiązań 
równoważnych; 
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● Polecanie Wykonawcy robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wykonania zmian dostosowań, 
zawieszenia części lub całości robót; 

● Sprawowanie nadzoru w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu Wykonawcy robót stosownie 
do warunków określonych w Umowie na roboty; 

● Kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji, własności sprzętu wykonawcy robót itp., za które Wykonawcy robót są odpowiedzialni, zgodnie 
z warunkami Umowy na roboty; 

● Czynne uczestniczenie i nadzorowanie prób przedrozruchowych, rozruchowych, technologicznych oraz innych 
prób ustalonych dla robót; 

● Wystawianie świadectwa przeprowadzenia prób lub uznawanie świadectw wystawionych przez Wykonawcę 
robót; 

● Wydawanie w uzgodnieniu z Zamawiającym stosownych Protokoły odbiorów robót dla Wykonawcy robót; 
● Przygotowanie końcowej inspekcji i przygotowanie Protokołu Odbioru Końcowego, listy usterek i innych 

dokumentów, niewyszczególnionych w warunkach Kontraktu, a mających zastosowanie w procesie 
inwestycyjnym; 

● Ustalanie z Wykonawcami robót formatu dokumentacji powykonawczej, sposobu jej przekazywania; 
● Sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót dokumentów 

wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza); 
● Koordynowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji Wykonawcy robót w celu uzyskania przez 

Wykonawcę (z upoważnienia Zamawiającego) obowiązujących uzgodnień i decyzji administracyjnych 
związanych z robotami; 

● Sprawdzanie i zatwierdzanie instrukcji obsługi programu przeglądów, konserwacji i remontów a następnie 
przekazanie go Zamawiającemu; 

● Dokonywanie regularnych inspekcji napraw usterek przez Wykonawców robót i sporządzanie protokołów 
usunięcia usterek; 

● Zweryfikowanie dokumentów Wykonawcy robót przed złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie; 

● Uczestniczenie aktywnie i udzielanie wyjaśnień oraz uzupełnianie dokumentów (jeśli konieczne) w trakcie 
kontroli prowadzonych przez organy przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; 

● Dokonanie inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót 
lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; 

● Obecność na terenie budowy tak często, jak wymagać tego będzie skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej 
jak 2 razy na tydzień, chyba że w danym okresie nie są wykonywane roboty. W czasie każdorazowego pobytu 
na terenie budowy Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej 
obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. 

 
 
Powyższe obowiązki dotyczyć będą nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych obejmujących wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z wszelkimi próbami, odbiorami i innymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi 
dla prawidłowego zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu „Budowa sieci wodociągowej 
na odcinku Lubieszewo – Stawiec w ramach projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym 
Wodociągu Żuławskim” etap I. 
 
Nadzór autorski, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zapewnia autor dokumentacji projektowej,  
tj. Hydro-Term. Biuro projektowo – inwestycyjne Adam Papaj, 82-200 Malbork, Aleja Wojska Polskiego 90A. 
 
Roboty budowlane oraz nadzór nad nimi są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Instytucją 
Zarządzającą i Wdrażającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. 
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Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje: 
− budowę sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 50-315 PE. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 

wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową 
tych przyłączy oraz wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami. 

− unieczynnienie istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej; 
− wybudowanie i podłączenie przyłączy wodociągowych w zakresie średnic DN 40-100 PE z unieczynnieniem 

istniejących. 
 
 
2. Warunki wymagane od Wykonawców: 
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
 

● Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.  
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 
 jedną osobą posiadającą: 
 kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

sieci wodociągowych wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust.7 
ustawy Prawo budowlane); 

 doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy 
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycji 
obejmujących budowę lub przebudowę, lub rozbudowę, lub remont wodociągu w tym przynajmniej jedną 
wykonaną metodą bezwykopową. 

Warunek może zostać spełniony łącznie przez jedną osobę. 
 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie 
na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień 
do prowadzenia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz referencji, protokołów odbioru robót/ usług 
lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
W okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji robót budowlanych i dokonania odbioru 
wykonanych robót w ramach Projektu. Planowany termin wykonania robót budowlanych wynosi 90 dni. 

 
4. Kryteria oceny ofert: 
 najniższa cena: 100% 
 Inne: nie dotyczy 
 
 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę. 
  

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia 
ofert dodatkowych. 

  
5. Osoba uprawniona do kontaktu: 
 Pani Katarzyna Jasińska; tel. +48 (55) 246 02 70; adres e-mail: inwestycje@cwz.pomorskie.pl 
 
6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 14.09.2021r.  godzina: 15:00.  
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7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy 

na adres: Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o., 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 28A.  
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności. 
3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu 

dokonania zmiany. 
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem. 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) rozumie się informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 
w celu utrzymania ich w poufności.  
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa złożone w postaci elektronicznej podpisane, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku. Nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych 
jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie 
ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05). 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną 
z zaznaczeniem np. Konsorcjum. 

2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu 
we właściwym rejestrze lub ewidencji. 
Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii. 
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3. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia nadzoru nad robotami 
budowlanymi oraz referencje, protokoły odbioru robót/ usług lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunku. 

 
8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 
 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych o których mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. ofert 
przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 
 

10. Załączniki: 
1) Formularz ofertowy; 
2) Wzór Umowy z Wykonawcą; 
3) Wzór Umowy powierzenia danych osobowych; 
4) Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO). 

 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.  
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy i może zostać unieważnione w każdej 
chwili, bez podania przyczyny. 


