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Zapytanie ofertowe dla zamówienia  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 

 
I. Tryb postępowania: 
 
W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w imieniu Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb zwracam 
się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu realizowanym pod 
nazwą: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Kodrębie. 

 
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 30.04.2018 r., natomiast termin 
zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego zakończy podpisanie bez 
zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót.  
 
Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym  
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy 
oraz przepisów wykonawczych. 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które posiadają uprawnienia  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależą  
do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. 
 
Zamawiający wymaga aby nadzór nad inwestycją odbywał się minimum 2 razy  
w tygodniu. 
 
Zapytanie o przedmiot zamówienia należy kierować do Pana Pawła Żuławińskiego, 
tel. 44 681 93 25 w.42 
 
II. Przygotowanie oferty 
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie 

opisanej w następujący sposób: 

a) nazwa i adres Zamawiającego; 

b) nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem: dotyczy zapytania ofertowego  

na sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego pn. „Remont sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie”. 

2. Należy:  
a) wypełnić załączony formularz oferty,  
b) dołączyć stosowne dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem) 



potwierdzające: 
- posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej,  
- przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.  
 
3. W formularzu ofertowym należy określić ceny za sprawowanie funkcji inspektora 
nadzoru. Cena podana w formularzu ofertowym za pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku 
wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu 
wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia zamówienia. 
 
III. Miejsce i termin składania ofert: 
 
Oferty należy składać do dnia: 19 września 2017 r. do godz. 10.00 
pod adresem 
Urząd Gminy Kodrąb 
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
Pokój nr 12- sekretariat 
 
IV. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 19 września 2017 r., o godz. 10.15 
w Urzędzie Gminy Kodrąb 
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
Pokój nr 22 – sala konferencyjna 
 
 
V. Gmina Kodrąb  zastrzega sobie prawo:  

a. swobodnego wyboru oferty, 
b. unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia 

zakresu zamówienia. 
 

 

 
          ZATWIERDZIŁ  

         Wójt Gminy Kodrąb  
                      (-)  
   mgr inż. Bożena Krawczyk  
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