
 
 
                                                                           Brzeziny,   dnia  05  kwietnia  2012 r. 
 
 Miejska Biblioteka Publiczna  
 im. Juliana Tuwima w Brzezinach 
 ul.  Świętej Anny  36  
 95 - 060  Brzeziny        
 
     
    Zapytanie ofertowe   
                               ( postępowanie  poniżej  kwoty  14.000  EURO ). 
 
1.  Przedmiot  zamówienia. 
 
Przedmiotem  umowy  jest  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad  remontem   
budynku  Biblioteki  Miejskiej w  Brzezinach  przy  ul.  Świętej  Anny  36  polegającym  
na:  modernizacji  systemu centralnego ogrzewania  oraz wykonaniu  robót  
wykończeniowych. 
W  zakres  nadzorowanych  robót   wchodzą  następujące  prace:  
1)     wykonanie  niezbędnych  robót  demontażowych i  rozbiórkowych,   
2)     wymianę  instalacji  centralnego  ogrzewania  z  montażem  44 nowych  
        grzejników  stalowych, 
3)     wykonanie  łazienki dla osób niepełnosprawnych, 
4)     licowanie  posadzek i ścian płytkami,    
5)     wykonanie   gładzi  gipsowych  ścian  i  sufitów z malowaniem farbą emulsyjną,       
        wykonanie  posadzek  oraz  okładzin  ściennych  i  podłogowych,   
6)     montaż poręczy dla niepełnosprawnych.  
 
 
Prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlanym   specyfikacją  
techniczną   wykonania  i  odbioru  robót w zakresie wymiany instalacji centralnego  
ogrzewania  sporządzoną  przez Panią mgr inż. Małgorzatę Pełkę,  oraz opisem  
prac wykończeniowych,  specyfikacją  techniczną   wykonania  i  odbioru  robót oraz 
przedmiarami  robót  sporządzonymi  przez  Panią  Janinę Fiks. 
 
2.  Wymagany  termin i miejsce  realizacji  zamówienia :   
 
1)  Termin  realizacji zamówienia :  nie   później  niż  do  dnia  29  czerwca  2012 r. 
2)  Miejsce  realizacji:  budynek  Biblioteki   Miejskiej w  Brzezinach  przy  ul.  Świętej  
Anny  36,   

3.  Opis  kryteriów  oceny  oferty -  Cena  oferty  -  100 % 
 
Wybrana zostanie oferta z najniższą  ceną  która spełnia wszystkie  wymagania 
zawarte w niniejszym  zapytaniu.   
Oferent,  który  złoży  najkorzystniejszą   ofertę  cenowo  otrzyma pisemne  
zamówienie. 
Oferent  dysponuje  lub  będzie dysponował  osobami  posiadającymi  uprawnienia  
budowlane  w  następujących  specjalnościach : 
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a)  konstrukcyjno – budowlanej,    
b)  instalacyjnej  w zakresie  wod.  – kan. , c.o.  i  wentylacji 
 
4.  Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta  powinna  być sporządzona  czytelnie w języku polskim.  
Wszystkie strony oferty powinny być  spięte i podpisane przez osobę uprawnioną  
do występowania w  imieniu Oferenta. 
Cena  oferty  powinna  być  wyrażona  w  walucie  polskiej. 
Oferty  należy  składać  w  budynku  Biblioteki  Miejskiej  w  Brzezinach przy   
ul.  Świętej  Anny  36 " w   godz.   800  - 1400   nie  później  niż  do  dnia    
11 - 04- 2012 r.   do  godziny  1400 

Koperta   powinna  być  zaadresowana  do  zamawiającego  na  adres :  
Miejska  Biblioteka Publiczna  im. Juliana Tuwima w Brzezinach przy  ul.  Świętej 
Anny  36,   95 - 060  Brzeziny   i  opatrzona napisem: ,,Oferta  na  sprawowanie 
funkcji  inspektora  nadzoru  ” oraz  ,, Nie  otwierać  przed  dniem  11 – 04 - 2012 r.  
do  godz. 14°°" 
 
5.   Oferta  powinna  zawierać  następujące  dokumenty:   

                                        
1)  Wypełniony   formularz  cenowy , 
2)  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej  Rzeczpospolitej Polskiej. 
Wszystkie   w/w   dokumenty  mogą  być  przedstawione  w formie  oryginału  lub  
kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  upoważnioną  
do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy.   

6.  Płatność: 
 
1)   Należność  zostanie  uregulowana  ze środków budżetowych  Miejską Bibliotekę 
Publiczna   im. Juliana Tuwima w Brzezinach  ul.  Świętej Anny  36  
 95 - 060  Brzezinach   w  terminie  do 14 dni  od  daty realizacji  i  otrzymania 
prawidłowo wystawionego rachunku  /  faktury  VAT. 
 
7.  Postanowienia  końcowe. 
 
Do  niniejszej  specyfikacji nie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  
29 stycznia 2004  roku Prawo Zamówień Publicznych. 
 
8.  Do  kontaktów  z   oferentami  upoważniona  jest: 
Dyrektor  Biblioteki -  mgr  Danuta  Bączyńska 
Informacje  dotyczące  postępowania  udzielane  są  w godzinach  8.00 – 14.00.  
 
Załączniki  do  specyfikacji : 
1)   Formularz  ofertowy 
2)   Projekt umowy 
         Zatwierdziła: 
 
         Dyrektor  Biblioteki  
       Danuta  Bączyńska 
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                    Załącznik  nr  1 
Zamawiający:        Miejska Biblioteka Publiczna  
            im. Juliana Tuwima w Brzezinach 
            ul.  Świętej Anny  36  
            95 - 060  Brzeziny    
Oferent : 
 
Nazwa, adres: 
 
tel / fax: 
 
 
Przedmiot  zamówienia :  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego nad  remontem   
budynku  Biblioteki   Miejskiej w  Brzezinach  przy  ul.  Świętej  Anny  36  
polegającym  na modernizacji  systemu centralnego  ogrzewania  oraz wykonaniu  
robót  wykończeniowych. 
 
Cena  netto  wynosi ………………..….. zł 
 
słownie: …………………………………………………………………………………. zł 
 
Cena brutto  wynosi ………………..….. zł 
 
słownie: ………………………………………………………………………………..  zł 

Oferent   oświadcza,  że dysponuje  lub  będzie dysponował  osobami  posiadającymi  
uprawnienia  budowlane  w   następujących  specjalnościach : 
a)  konstrukcyjno – budowlanej,    
b)  instalacyjnej  w zakresie  wod.  – kan. , c.o.  i  wentylacji.  

Imię  
i Nazwisko 

Nr ,  zakres uprawnień  budowlanych Podstawa  dysponowania  
tymi osobami 

   

   

 
 
 
dnia.................................     .................................................. 

        podpisy osób upoważnionych do               
                                                                 występowania w imieniu Oferenta 

                                                                                                     Załącznik nr 2 
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                                                          UMOWA 
                                            na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
             zawarta w dniu  ……….. 2012 r.  pomiędzy: 
 
Miejska Biblioteka Publiczna  im. Juliana Tuwima w Brzezinach ul.  Świętej Anny  36  
 95 - 060  Brzeziny   reprezentowaną  przez: 
1) Dyrektor Biblioteki – Panią  
zwaną  dalej „ ZAMAWIAJĄCYM ” a , 
 
Panem  / Panią  prowadzącym  działalność gospodarczą   pod nazwą   
,, ………………………..  ” NIP ………………..   z siedzibą  
w  ………  przy ul. ……………….. wpisanym do …………przez  ………….. pod 
numerem ………. zwanym dalej   ,, Zleceniobiorcą ”  o następującej  treści. 
                                   § 1 
Umowę  zawiera się na podstawie przeprowadzonego postępowania  
z dnia  .....  2012 r.  
Na podstawie  Art. 4 pkt. 8  do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 
. 
      § 2 
1) Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad  remontem   
budynku  Biblioteki  Miejskiej w  Brzezinach  przy  ul.  Świętej  Anny  36 polegającym  
na modernizacji systemu centralnego ogrzewania oraz wykonaniu  robót  
wykończeniowych. 
2)    W  zakres  nadzorowanych robót   wchodzą  następujące  prace:  
a)     wykonanie  niezbędnych  robót  demontażowych i  rozbiórkowych,   
b)     wymianę  instalacji  centralnego  ogrzewania  z  montażem  44 nowych  
        grzejników  stalowych, 
c)     wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, 
d)     licowanie posadzek i ścian płytkami,    
e)     wykonanie   gładzi  gipsowych  ścian  i  sufitów z malowaniem farbą emulsyjną,       
        wykonanie  posadzek  oraz  okładzin  ściennych  i  podłogowych,   
f)     montaż poręczy dla niepełnosprawnych.  
 
Miejsce  realizacji:   budynek  Biblioteki  Miejskiej w  Brzezinach  przy  ul.  Świętej  
Anny  36,  Gmina  Miasto Brzeziny. 
 
3) Prace  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  budowlanym   specyfikacją  
techniczną   wykonania  i  odbioru  robót w zakresie wymiany instalacji centralnego  
ogrzewania  sporządzoną  przez Panią mgr inż. Małgorzatę Pełkę,  oraz opisem  
prac wykończeniowych,  specyfikacją  techniczną   wykonania  i  odbioru  robót oraz 
przedmiarami  robót  sporządzonymi  przez  Panią  Janinę Fiks. 
4)  Wykonawcą robót  będzie  Firma  ………………. 
  z siedzibą ……………..  ul. …………..         
5) Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia w sposób 
rzetelny i sumienny wszystkich obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
       § 3 
1)   Wartość umowy netto wyniesie : …………  zł     słownie:  ……………złotych 
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2) Wartość umowy brutto wyniesie: …………….  zł   słownie: …………. złotych 
3) Wynagrodzenie obejmuje koszty związane z dojazdem na budowę. 
4) Wynagrodzenie będzie płacone ze środków budżetowych Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej  w  Brzezinach. 
5) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji umowy. 
 
      § 4 
Umowa zawarta jest od dnia podpisania do czasu zakończenia prac będących 
przedmiotem niniejszej umowy i dokonania odbioru końcowego.  Zakończenie  robót  
i zgłoszenie do odbioru przewidywane  jest  w terminie do dnia  29 czerwca 2012 r.  
 
       § 5 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy 
 1) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót. przez 
sprawowanie kontroli zgodności wykonawstwa robót z projektem technicznym,  
wiedzą techniczną oraz  przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi normami.  
2) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów,  
a  w szczególności  zapobieganiu zastosowaniu  wyrobów wadliwych,  bez 
certyfikatów i  nie dopuszczonych od  obrotu i stosowania.  
3) sprawdzenie  ilości i odbiór wykonanych robót.  
4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
szczegółowe kontrolowanie  rozliczeń wykonanych  robót  cenowo - ilościowych. 
5) udział w naradach koordynacyjnych  wg  potrzeb zaistniałych w trakcie realizacji 
zadania oraz w odbiorze końcowym  inwestycji. 
6) wskazanie na piśmie osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która w razie 
konieczności zastąpi zleceniobiorcę ( inspektora nadzoru)  w pełnieniu obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  Przejęcie obowiązków potwierdzone zostanie 
pisemnie. 
       § 6 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawać kierownikowi  robót 
pisemne polecenia dotyczące.  
1)  usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, 
2)  wykonania prób lub badań, także robót lub elementów wymagających odkrycia 
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, 
3)  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 
4)  wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 
5) okazywania niezbędnych  świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
i  certyfikatów na montowane materiały, instalacje i urządzenia. 
      § 7 
1) Wynagrodzenie za nadzorowane roboty będzie regulowane przelewem z konta 
Zamawiającego  na konto ,, Zleceniobiorcy”  podane  na prawidłowo wystawionej 
fakturze VAT lub rachunku  w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.  
2) Strony ustalają,  że kwotę wynikającą  z zawartej umowy za sprawowanie nadzoru  
inwestorskiego  Zleceniobiorca  może  wystawić  po dokonaniu  odbioru  końcowego. 
 
       § 8 
1) Za  szkody  wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru Zleceniobiorca 
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odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2) Z ramienia  Zleceniobiorcy   nadzór  inwestorski sprawować będą następujące 
osoby: 
a) Pan/ Pani  ………….    w  zakresie robót  konstrukcyjno – budowlanych. 
b) Pan/ Pani  ………………  w zakresie  robót  instalacyjno – inżynieryjnych : 
 wod – kan,  wentylacji   oraz  centralnego ogrzewania. 
 

      § 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 
 
       § 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
w  formie  pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

       § 11 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 
dla Zleceniobiorcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Zamawiający         Zleceniobiorca:  
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