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Dotyczy:

Pełnienie

obowiązków

nadzoru

inwestorskiego

dla

robót

budowlano

-

montażowych dla zadania pn.: Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie.

Gmina Suchy Las zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Pełnienie obowiązków nadzoru
inwestorskiego dla robót budowlano – montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa budynku dworca
kolejowego w Golęczewie”, w oparciu o dokumentację zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Suchy Las pod adresem:
http://bip.suchylas.pl/przetarg/141/przebudowa-budynku-dworca-kolejowego-w-goleczewiegmina-suchy-las/
Uwaga: Zadanie jest finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi dla
zakresu:
a) Przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu:
- wykonanie zaprojektowanej przebudowy budynku,
- budowa infrastruktury technicznej dla budynku,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku.
b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych dokumentów
niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się we wzorze Umowy – załącznik nr 1.
3. Do oferty prosimy dołączyć wykaz osób, które będą pełnić nadzór inwestorski nad poszczególnymi
robotami wraz z przedłożeniem kserokopii uprawnień budowlanych i krótkim opisem doświadczenia
zawodowego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia następujących wymagań w zakresie zdolności
technicznych lub zawodowych:
- posiadania minimum 5 letniego doświadczenia przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego

przez

każdego
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zaproponowanych członków z zespołu, na inwestycjach o podobnym zakresie i stopniu komplikacji,
- wykazania, że Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót o
podobnym zakresie i stopniu komplikacji tj. nadzorze inwestorskim nad budową/ remontem/
przebudową/ modernizacją/ renowacją itp. budynku o wartości min. 600 000 zł brutto (słownie
złotych: sześćset tysięcy) z uwzględnieniem warunku, że budynek objęty był opieką konserwatora
zabytków i wpisany do Rejestru Zabytków.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych
zleconych wykonawcy robót budowlanych. Płatność za wykonane roboty w terminie do 21 od daty
złożenia u Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych.
5. Prosimy o przedstawienie łącznej ceny (netto/brutto) dla całego zakresu inwestycji.
6. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.
7. Prosimy o złożenie oferty do dnia 17.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, w zamkniętych
kopertach opisanych: „Oferta – nadzór inwestorski – Przebudowa budynku dworca kolejowego w
Golęczewie”
8. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena 100%.
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