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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
1. Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi, polegającej 
na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 
Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w 
miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne.” 
 
Zakres prac obejmuje nadzór inwestorski nad całym zakresem zadania : 
 
1) Sieć kanalizacji grawitacyjnej 6022mb 
2) Sieć kanalizacji tłocznej PE 110 i 90 mm  6471mb 
3) Przepompownie ścieków 5 szt 
4) sieć wodociągowa 5579 mb . 
5) Przyłącza 160 szt . 
 
Szczegółowy zakres inwestycji jest dostępny na stronie https://www.przywidz.pl/zamowienia-
publiczne/424154-2013 i dotyczy całego projektu budowlanego z decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy między innymi  : 
- obecność na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu , a także każde  na wezwanie Wykonawcy 
budowy lub Zamawiającego, 
-prowadzenie narad roboczych na terenie budowy raz w tygodniu wraz z ka żdorazowym 
opracowaniem protokołu z narady  oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad, 
-dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów robót przewidzianych w umowie z 
Wykonawcą robót z każdorazowym powiadomieniem Inwestora 
- sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez 
Wykonawcę 
-Wykonanie badania kamer ą inspekcyjna z rejestracja obrazu oraz zapisem prof ilu 
wysoko ściowego dla 80% kanalizacji grawitacyjnej wraz odci nkami realizowanymi metod ą 
mikrotunelingu . 
 
Termin realizacji inwestycji : od dnia podpisania umowy z wykonawcą do 31/01/2015 
 
2. Wymagania: 
 
a) przedstawienie dokumentów i referencji wykazujących, doświadczenie w zakresie zrealizowania co 
najmniej jednej usługi polegającej na pełnienie nadzoru inwestorskiego sieci wodno-kanalizacyjnej. 
 
b) udokumentowane protokołami odbiorów i referencjami, doświadczenie w zakresie uczestnictwa 
jako kierownik budowy lub in żynier projektu   w realizacji budowy systemów kanalizacji tłocznej i 
grawitacyjnej powyżej  5 kmb  
 
c)kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia nadzoru budowlanego w specjalności: 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń wodoci ągowych i kanalizacyjnych bez 
ogranicze ń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r. nr 243, 
poz. 1613 z późn. zm.)  
 
d)kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia nadzoru budowlanego w specjalności: 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądzeń elektrycznych   bez ograniczeń  
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 1613 z 
późn. zm.)  
 



3. Złożona oferta powinna zawiera ć co najmniej: 
 
- nazwę i adres oferenta, 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
- wartość oferty (cena netto oraz brutto), 
-ważność oferty wykonawcy 30 dni 
 
4. Oferty nale ży zło żyć w Urzędzie Gminy Przywidz ul. Gda ńska 7   
 
5.Termin składania ofert upływa w dniu 28 11 2013 o  godzinie: 15:00 decyduje data wpływu do 
Urzędu. 
 
6. Kryteria oceny ofert: CENA  
 
7. Ofert ę winna by ć przesłana za po średnictwem poczty, maila (sekretariat@przywidz.pl),  
kuriera, lub osobi ście. 
 
8 Osoba Kontaktowa Tomasz Herbasz tel.: 58 6825994,  mail: t.herbasz@przywidz.pl  
 


