
 

IN.271.10.2021 1 

 

Zamawiający: 

Miasto i Gmina Mordy 

ul. Kilińskiego 9 

08-140 Mordy 
 

Mordy,   28 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 
Numer postępowania: IN.271.10.2021 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Miasto i Gmina Mordy zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą: Pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, zgodnie z poniższą Specyfikacją Warunków 

Zamówienia: 

 

I. Zamawiający.  

Miasto i Gmina Mordy 

ul. Kilińskiego 9 

08-140 Mordy 

tel. (25) 641-54-02, faks (25) 641-51-15 

http://umigmordy.bip.org.pl 

e-mail: sekretariat@mordy.pl 

NIP: 821-23-64-231, Regon: 711582457 

 

II. Tryb i warunki prowadzenia postępowania.  

1. Postępowanie realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - szacunkowa wartość 

zamówienia jest mniejsza niż 130.000 zł netto. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy 

cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków finansowych jakie Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze  

i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka.  

2. Inwestycja wykonywana jest zgodnie z odrębnymi: Projektem budowlanym budowy 

biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych 600 RLM  

w miejscowości Leśniczówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Dokumentacją 

zgłoszeniową budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 

Leśniczówka i Krzymosze Gmina Mordy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące 

elementy: 

1) Demontaż istniejącej nawierzchni – 330 m
2
; 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rur PVC 200 ze studniami 

rewizyjnymi – 3260 m; 
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3) Budowa przyłączy kanalizacyjnych – kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 160 

ze studniami rewizyjnymi wraz z przełączeniem istniejących instalacji kanalizacyjnych – 

1300 m; 

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE 75 – 55 m; 

5) Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – 1 kpl; 

6) Budowa pompowni ścieków surowych P3 – 1 kpl; 

7) Budowa pompowni ścieków surowych P1 – 1 kpl; 

8) Budowa pompowni ścieków surowych P2 – 1 kpl; 

9) Budowa pompowni ścieków surowych P4 – 1 kpl; 

10) Komunikacja wewnętrzna – utwardzenie nawierzchni przy oczyszczalni ścieków – 20 m
2
; 

11) Ogrodzenie oczyszczalni ścieków – 56 m; 

12) Zieleń – odtworzenie trawników – 165 m
2
; 

13) Odtworzenie nawierzchni utwardzonych – 330 m
2
; 

14) Roboty geodezyjne – 1 kpl. 

3. Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego zawarte są odpowiednio w art. 25  

i art. 26 ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 

zm.). 

4. Dla zabezpieczenia skutecznego nadzoru inwestorskiego zakłada się przyjazd inspektora 

nadzoru inwestorskiego na teren budowy na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie 

rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

5. W ramach umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do uczestniczenia  

w przeglądach okresowych i odbiorze pogwarancyjnym realizowanych inwestycji. 

6. Termin wykonania zamówienia - 29 miesięcy od podpisania umowy, według następującego 

harmonogramu realizacji inwestycji: 

1) Etap 1 obejmujący: 

a) Budowa kompletnej biologicznej oczyszczalni ścieków; 

b) Budowa pompowni ścieków surowych P3; 

c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od oczyszczalni ścieków do 

studni kanalizacyjnej oznaczonej nr 32.4 włącznie; 

d) uruchomienie oczyszczalni i uzyskanie pozytywnych wyników badań oczyszczonych 

ścieków wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; 

w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy; 

2) Etap 2 obejmujący: 

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od studni kanalizacyjnej 

oznaczonej nr 32.4 do studni kanalizacyjnej oznaczonej nr 112 (końca sieci z 

przyłączem na działce nr ew. 8-338/6); 

b) Budowa pompowni ścieków surowych P1 wraz z odcinkiem kanalizacji ciśnieniowej; 

c) Budowa pompowni ścieków surowych P2 wraz z odcinkiem kanalizacji ciśnieniowej; 

d) Budowa pompowni ścieków surowych P4 wraz z odcinkiem kanalizacji ciśnieniowej; 

w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy; 

3) Etap 3 obejmujący: 

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od studni kanalizacyjnej 

oznaczonej nr 26 do studni kanalizacyjnej oznaczonej nr 1 (końca sieci z przyłączem 

na działce nr ew. 9-153); 

w terminie 29 miesięcy od podpisania umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku 

zmiany terminu wykonania robót budowlanych. 

8. Wspólny słownik zamówień CPV: 

71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi. 
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IV. Istotne postanowienia umowy. 

1. Treść umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych 

warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza korespondencyjne podpisanie umowy. 

4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Inspektorem Nadzoru, lub jej 

części, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z wykonawcą robót 

budowlanych, bez jakichkolwiek zobowiązań. 

 

V. Opis wymagań stawianych wykonawcom. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami 

posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania działalności określonej  

w zamówieniu, w szczególności dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

nadzorowania robót budowlanych w branży sanitarnej. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ  

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

 

VI. Zawartość oferty Wykonawcy (wymagane dokumenty), termin jej złożenia i otwarcia.  

1. Na ofertę Wykonawcy powinny się składać następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osobę, która pełnić 

będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz aktualnych dokumentów 

potwierdzających przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnione do występowania w imieniu 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze, 

bądź innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub wskazaną  

w pełnomocnictwie rodzajowym lub szczegółowym - w takim przypadku Zamawiający 

wymaga złożenia wraz z ofertą kopii pełnomocnictwa. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, przygotowaną w oparciu o niniejsze warunki 

zapytania. 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w jednej  

z niżej opisanych form: 

1) w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@mordy.pl - w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta w postępowaniu 

nr IN.271.10.2021”. 

2) w formie pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta i Gminy  

w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy w kopercie oznaczonej: „Oferta  

w postępowaniu nr IN.271.10.2021”. 

5. Termin składania ofert: 07.05.2021 r. do godz. 12:00. 

6. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

7. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

mailto:sekretariat@mordy.pl
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VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.  

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji. Zaoferowana cena będzie 

ceną ryczałtową i będzie niezmienna w okresie obowiązywania umowy. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia. W obliczonej cenie ofertowej Wykonawca 

uwzględnia: 

1) podatek VAT wg obowiązujących stawek, ustalenia podatku VAT, Wykonawcy dokonają 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),  

2) koszty dojazdów, uzyskania zezwoleń, zaświadczeń, ubezpieczeń oraz wszystkie inne 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

3) ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

3. Cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę ofertową brutto Wykonawcy wpisują w pkt 1 

formularza oferty będącego Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

4. Podane ceny muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, za podstawę przyjmując cenę ofertową 

brutto. 

 

VIII. Kryteria oceny ofert. 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest Cena ofertowa brutto – 100%. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

 

IX. Inne informacje. 

1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego 

- http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach zapytania ofertowego  

za pośrednictwem wskazanego w ofercie adresu e-mail. 

5. Wyniki zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

http://umigmordy.bip.org.pl w zakładce Przetargi. 

 

X. Dane osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami.  

Informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego udzielają prowadzący sprawę: 

Leszek Konstańczuk, tel. (25) 641-54-02 w.51, inwestycje@mordy.pl 

Marek Izdebski, tel. (25) 641-54-02 w.51, m.izdebski@mordy.pl 

 

Z-up. BURMISTRZA 

/-/ Monika Nasiłowska-Osik 

Z-ca Burmistrza 


