
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące wyboru Wykonawcy na realizację usługi 

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU   

w ramach projektu 

Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej dla Gminy Łabowa 

ETAP I w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część), 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020                 

Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów wodnych 

Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR                                                                             

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

I.   INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

 

1. Zamawiającym jest: 

GMINA ŁABOWA   33-336 ŁABOWA 38       

telefon: / 018 / 471 12 84 

fax: / 018 / 471 12 66 

internet: http:// www.labowa.pl          

e-mail: gmina@labowa.pl 

 

II.TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA. 

 

1. Niniejsze postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania 

ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych                           

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania jest  

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy                   

z dnia   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017.1579                         

ze zm.)-   wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty                            

30 000 euro.   

 

 

 

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

http://www.labowa.iap.pl/
mailto:gmina@labowa.pl


1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego  w branży instalacyjnej, 

elektrycznej i inżynieryjnej drogowej  nad robotami budowlanymi realizowanymi                      

w ramach projektu: 

Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej                                                 
dla Gminy Łabowa ETAP I 

w miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata     

2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie: 5.3 Ochrona zasobów 

wodnych  Poddziałanie: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 

 

2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompowniami sieciowymi dla 

miejscowości Łabowa (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część), gmina Łabowa.                                            

Łączna długość sieci do budowy - 23,05 km, 9 przepompowni wraz z zasilaniem 

elektrycznym,  roboty odtworzenie nawierzchni dróg gminnych betonowych, z mas 

mineralno - bitumicznych, wjazdów z kostki betonowej, przekroczenia siecią drogi 

krajowej DK 75 odcinek Nowy Sącz-Krynica oraz cieków wodnych. 

 

3. Wykonawca usługi zabezpiecza osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w następujących specjalnościach:  

a. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych                               

i kanalizacyjnych;      

b. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

c. inżynierii drogowej. 

  

4. Zakres obowiązków w ramach świadczonej usługi: 

a. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie 

z ustawą Prawo budowlane  i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie                            

z zapisami umowy na roboty budowlane, w tym wykonanie wszystkich czynności 

związanych z odbiorami robót oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowane; 

b. pomoc przy rozliczeniu robót ze środków własnych Zamawiającego oraz środków 

pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego, tj. środków pochodzących 

z  programu, z którego środków zadanie będzie współfinansowane; 

c. współpraca z Zamawiającym przy egzekwowaniu uprawnień z tytułu gwarancji                                       

i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych; 

d. współpraca z Zamawiającym podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na roboty budowlane (pomoc przy przygotowaniu opisu 

przedmiotu zamówienia, weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie   

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego  jako składników SIWZ; pomoc w przypadku wyjaśniania treści SIWZ 

w zakresie przedmiotu zamówienia podczas postępowania o udzielenie zamówienia);  

e. analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej oraz uwag i zastrzeżeń wniesionych 

przez Wykonawcę robot, nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewentualnych prac 

projektowych uzupełniających i zamiennych, przy jak najlepszym wykorzystaniu   

posiadanej wiedzy  i doświadczenia; 

f. systematyczna, bieżąca kontrola budowy (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu ) oraz 

na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy najpóźniej w dniu 



następnym, potwierdzone wpisem do dziennika. Inspektor nadzoru danej branży musi 

być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność 

nadzoru. 

 

 

5. Szczegółowy zakres obowiązków, które Inspektor  będzie musiał wykonać, zawiera wzór 

umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

      Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   

 

  71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego. 

      71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Termin wykonania zamówienia. 

- rozpoczęcie - data podpisania umowy; 

 

- zakończenie -   po końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót budowlanych, 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót                                                    

i   instytucją finansującą  oraz wykonaniu   uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych (tj. do końca okresu gwarancyjnego 

obejmującego nadzorowane roboty). 

 

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych- do dnia 30 września 2019r. 

Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia – do dnia 31 grudnia 2019r.                                                           

Przewidywany termin zakończenia wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez wykonawcę robót- okres gwarancji i rękojmi udzielonych przez 

wykonawcę robót budowlanych  (max 5 lat). 

 

       W okresie rękojmi za wady i gwarancji udzielonym przez wykonawcę  ( liczonym od dnia 

ukończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego) dla robót budowlanych wykonanych w 

ramach zadania inwestycyjnego, Inspektor Nadzoru powinien pozostawać do dyspozycji 

Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć będzie                        

w czynnościach zgłaszania wad, odbiorach przed upływem okresu gwarancji                          

i rękojmi, odbiorach pogwarancyjnych i  po usunięciu wad oraz na wezwanie 

Zamawiającego składać będzie ewentualne wyjaśnienia do wytworzonych w toku realizacji 

niniejszego zamówienia dokumentów (protokołów, dokumentacji itp.). 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA   

     OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki 

dotyczące: 

a.  posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia;  

b. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 

2. Warunek  określony w ust.1 pkt.a  zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w ciągu ostatnich  3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 



– w tym okresie, pełnił / pełni nadzór inwestorski nad co najmniej jedną robotą 

budowlaną o wartości najmniej 1mln zł,  polegającej na budowie / rozbudowie 

kanalizacji sanitarnej o długości minimum 10km.   

 

3. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku, Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie     

 

4.  Dowodami, o których mowa są: 

a. referencje;   

b. inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonane (np. referencje, protokoły odbioru robót ); 

c. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodów, o którym mowa w lit. 

a i b. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których  wartości zrealizowanych 

zamówień podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego  na dzień  składania 

ofert. 

 

5. Warunek  określony w ust.1 pkt.b  zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

osobami posiadającymi kwalifikacje w rozumieniu  ustawy z dnia                                 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017.1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278 ze zm. ) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                   

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65  ze zm. ) do pełnienia 

samodzielnej funkcji w budownictwie. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,   

określone w art. 12 ust.  1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały  uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

6. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają:   

Koordynator- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

wymagana liczba osób 1 osoba  

▪ Kwalifikacje i umiejętności: 

- do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                          

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uznane na 



zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz legitymujący się przynależnością 

do właściwej izby zawodowej.   

  

▪ Doświadczenie zawodowe   

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru 

budowlanego lub kierownika budowy / robót nad  robotami polegającymi na 

budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. 

  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń  elektrycznych i  elektroenergetycznych  

wymagana liczba osób - 1 osoba  

▪ Kwalifikacje i umiejętności   

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                     

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby zawodowej.   

▪ Doświadczenie zawodowe   

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru 

budowlanego lub kierownika budowy / robót nad  robotami   z zakresu sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej 

wymagana liczba osób - 1 osoba  

▪ Kwalifikacje i umiejętności   

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 

drogowej  lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uznane na zasadach określonych                     

w przepisach odrębnych oraz legitymujący się przynależnością do właściwej izby 

zawodowej.  

▪ Doświadczenie zawodowe   

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w charakterze inspektora nadzoru 

budowlanego lub kierownika budowy / robót nad  robotami  z zakresu dróg.  

 

7. W przypadku podmiotów zagranicznych jeśli osoby nie posiadają biegłej znajomości 

języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego 

tłumacza na czas obowiązywania umowy. 

 

8. Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od daty uzyskania  

uprawnień budowlanych  bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać 

lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata). 

 

9. W celu potwierdzenia że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w zakresie opisanym powyżej do oferty należy dołączyć: wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania 



ofertowego), wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,                   

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. 
 

10. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (tj. spełnia - nie 

spełnia); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału                                            

w postępowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

 
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk przez jedną  osobę. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być sporządzona : 

a. w formie pisemnej 

b. w języku polskim   

c. zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży lub 

partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty   z udziałem tego 

Wykonawcy zostaną odrzucone.  

 

3. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania 

cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy lub przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach 

zapisanych   w Kodeksie Cywilnym ( pełnomocnictwo stanowi wówczas załącznik do 

oferty i winno być złożone  w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie ). 
 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie oznaczonej : 

a. nazwa Zamawiającego – GMINA ŁABOWA   33-336 ŁABOWA 38 

b. nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców 

c. napis: „ Oferta  na  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru”. 
 

5. Dokumenty składające się na ofertę: 

a. Oferta -formularz ofertowy –  wg wzoru jak określono w załączniku  nr 1. 

b. dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

▪ wykaz wykonanych usług -  wg wzoru jak określono w załączniku nr 2,wraz                   

z dowodami potwierdzającymi wykonanie usług należycie. 

▪ wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - wg wzoru jak określono                

w załącznik nr 3. 

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa  33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14  

      (sekretariat)  w terminie do dnia 11grudnia 2017r. do godziny 11:00, osobiście, za   

       pośrednictwem kuriera, operatora pocztowego ( liczy się termin wpływu) 

 

Oferty otrzymane po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.  

2. Termin związania ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY .  

 

1. Cena oferty  winna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu  o zakres usługi określony  

w niniejszym zapytaniu ofertowym, na podstawie kalkulacji własnej,  w cenach ważnych 

do daty zakończenia realizacji zamówienia. Cena winna obejmować wszystkie koszty 

wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zamówienia.  

 

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego                         

w związku z realizacją zamówienia. 

 

3. Cena całkowita  podana przez Wykonawcę  ma  formę ryczałtu, którego  definicję określa 

art. 632 Kodeksu  Cywilnego  (Dz. U.2014.121 ze zm.). 

 

4. Cena oferty ogółem  musi być wyrażona w złotych polskich słownie i cyfrowo. Cenę 

ofertową należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

5. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się    

w  walucie polskiej. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT  I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI. 
 

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą: 

▪ cena -80%, 

▪ częstotliwość inspekcji budowy (koordynatora  inspektora nadzoru) w ciągu tygodnia- 

20%. 

2.  Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej  

brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru: 

                                                            Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------- x 80pkt 

                                                              Cena badanej oferty 

      Oferta z  najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych – 80pkt. 
 

3. Ocena punktowa w kryterium „częstotliwość inspekcji budowy (koordynatora  inspektora 

nadzoru) w ciągu tygodnia” dokonana zostanie na  podstawie zobowiązania wykonawcy 

złożonego w ofercie do dodatkowych pobytów koordynatora nadzoru inwestorskiego  na 

budowie w tygodniu. 

Obowiązkowa minimalna liczba wizyt na budowie to 2 wizyty na budowie w tygodniu.                          

W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru, pomimo zdeklarowanych w ofercie 

obowiązkowych pobytów, stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego 

(bez dodatkowego wynagrodzenia). Inspektor nadzoru danej branży musi być obecny na 

placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru. 

W przypadku  nie zaoferowania przez Wykonawcę dodatkowych wizyt Wykonawca w tym 

kryterium otrzyma 0 pkt.  

 

Dodatkowe  wizyty na budowie punktowane będą przez Zamawiającego:  

-  1 wizyta na budowie - 5 pkt. 

-  2 wizyty na budowie - 10 pkt. 

-  3 wizyty na budowie - 20 pkt. 



 

W przypadku, gdy  Wykonawca zaoferuje wyższą liczbę dodatkowych wizyt na budowie                       

w tygodniu  niż  3 wizyty – do obliczeń zostanie przyjęta liczba 3 wizyt. 

 

Za jeden pobyt na budowie Zamawiający uznaje pobyt inspektora nadzoru na budowie, 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy, w godzinach prowadzenia robót budowlanych, 

niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 

 

Dopuszcza się zmianę liczby godzin pobytów inspektora w poszczególnych tygodniach,                       

w sytuacji, gdy będzie to  uzasadnione technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji 

rozliczenia liczby godzin pobytów należy  zbilansować  w  okresach  miesięcznych. 
 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                                   

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów 

otrzymanych zgodnie z przyjętymi   kryteriami oceny ofert. 

 

6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną ofertową. 

 

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów łącznie za powyższe kryteria oraz którego oferta spełni wszystkie warunki                                                        

i wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

 

X. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności 

Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  

  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty w  postępowaniu.  

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE     

     PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.  

 

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy  

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach jak określono                      

w załączonym projekcie umowy. 

 

2. Warunki zmiany umowy określono w udostępnionym "projekcie umowy", który stanowi 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

 

3. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu                                                                                                            

o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

 

 



XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania (w szczególności, jeżeli 

cena najkorzystniejszej oferty   przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia; wystąpienia niezgodności w treści ogłoszenia a zapisami w projekcie).  

 

 

XIII . INFORMACJE. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia:   

a.    przedstawienia ofert wariantowych; 

b. możliwości składania ofert częściowych; 

c. udzielać, w okresie 3 lat   od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych 

w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi Wykonawcy wybranemu zgodnie                           

z zasadą konkurencyjności tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

usług.   

 

2. Osoba do kontaktu:  

Kazimiera Juszyńska 

Tel. 18 4141928 

e-mail   kj@labowa.pl 

 

3. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:  

a.  Publikację na stronie internetowej Zamawiającego www.labowa.pl  

b.  Publikację na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

  

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik Nr 1 -  formularz oferty 

Załącznik Nr 2 - wykaz wykonanych usług 

Załącznik Nr 3 -wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 4 – projekt umowy. 
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