
Złocieniec, dnia 04.01.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nieprzekraczającej 50.000,00 złotych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty 

cenowej wykonania zamówienia obejmującego nadzór inwestorski nad pracami 

termomodernizacyjnymi budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów 

mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy 

ulicy:  

 -  Zdobywców Wału Pomorskiego 1, 

- Zdobywców Wału Pomorskiego 3, 

- Zdobywców Wału Pomorskiego 5, 

- Zdobywców Wału Pomorskiego 6 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu 

Adres: 78 – 520 Złocieniec, ul. Obrońców Westerplatte 3, 

Numer NIP: 674-000-44-23 

Numer REGON: 000485492 

Tel. 94 36 72 216 

e-mail:  kacianowski@wp.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w 

Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ulicy: 

 -  Zdobywców Wału Pomorskiego 1, 

mailto:kacianowski@wp.pl


- Zdobywców Wału Pomorskiego 3, 

- Zdobywców Wału Pomorskiego 5, 

- Zdobywców Wału Pomorskiego 6” 

1. ” w następującym zakresie prac budowlanych: 

a. roboty zewnętrzne dociepleniowe,  

b. wymiana stolarki okiennej w piwnicach, 

c.  wymiana balustrad loggii,  

d. wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych,  

e. wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej  

f. wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlano – 

wykonawczym, który znajduje się na stronie internetowej www.smpostep.pl w zakładce 

Przetargi. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

3.  Zamawiający oczekuje złożenia oddzielnych ofert na każdy budynek. 

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

1. min. 3 lata posiadania uprawnień budowlanych, 

2. wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w 

zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów o wartości nadzorowanego 

zadania min. 1.000.000,00 zł. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przewidywany okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2019 

roku. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. datę sporządzenia, 

2. adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, numer NIP, 

3. podpis składającego ofertę, 

4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych oraz 

potwierdzenie  wykonania usług, o których mowa w pkt. III ust. 2. 

http://www.smpostep.pl/


 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna złożona w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu 

najpóźniej do 11 stycznia 2019 roku do godziny 1500. 

 

VII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny. 

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela kierownik GZM Andrzej Rynkiewicz (tel. 693 963 660) 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

- wzór umowy 

 


