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Zn .spr. DA.261.2.2021 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska , tel/fax 13 4610650 ,  
e-mail dyrekcja@bdpn.pl , zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu  
dotyczącym udzielenia zamówienia na: 
 
Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego  

 
Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.)  

 
 
1)  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
  
organizowanie i sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

w odniesieniu do konstrukcji, architektury, instalacji w zakresie instalacji sanitarnych, w 

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1333 z późn.zm.), wraz z 

koordynowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach (łącznie z nadzorem autorsko- 

inwestorskim), realizowanymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa budynku istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną”, realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie 

bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed 

negatywnym oddziaływaniem turystyki” numer projektu RPPK.04.05.00-18- 0001/18.   

 

Kod CPV: 71521000-6 

Kod CPV: 71247000-1 

Obowiązki nadzoru inwestorskiego, niezależnie od wynikających z ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.), zostały wyszczególnione w 
załączniku nr 2 do niniejszego zapytania– wzorze umowy. 

 

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego określa dokumentacja techniczna budowy, która 

została upubliczniona  na stronie:  

https://www.bdpn.pl/dokumenty/przetargi/2021/nadzor/dokumentacja.zip 

 

1. Zakres robót przeznaczonych do bezpośredniego nadzoru i odbioru do dnia 30.10.2021 r. : 

Wg przedmiaru na roboty budowlane, w elementach: 
1. Konstrukcja drewniana ścian parteru (roboty budowlane na miejscu budowy). 
2. Konstrukcja drewniana stropu parteru (roboty budowlane na miejscu budowy). 
3. Poddasze. 
4. Dach - konstrukcja więźby.  
5. Dach - pokrycie, obróbki, rynny i rury spustowe. 
6. Kominy i piece. 
7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna.  
8. Posadzki i podłogi. 
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9. Tynki, okładziny, malowanie. 
10. Taras z wiatą. 
11. Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna. 
12. Transport materiałów i urządzeń z przełęczy Wyżnej na plac budowy przy użyciu  

naziemnych środków transportu i/lub śmigłowca. 
 
Wg przedmiaru na instalacje sanitarne wewnętrzne i co, w elementach: 
1. Oczyszczalnia ścieków w obiekcie – montaż elementów oczyszczalni BIONOR, montaż 

pomp, uruchomienie.  
2. Przyłącz wody- próba szczelności, dezynfekcja i płukanie instalacji, roboty ziemne. 
3. Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne z plantowaniem powierzchni skarp i nasypów.   
4. Instalacja wodociągowa.  
5. Instalacja kanalizacyjna. 
6. Transport łamany - materiałów do instalacji sanitarnych. 
7. Instalacja c.o. 
8. Kotłownia. 
9. Transport łamany - materiałów do instalacji co. 
 
2)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
     
     Wymagany termin realizacji: 

    -    rozpoczęcie -   od dnia podpisania umowy 
-     zakończenie – 31.12.2021 r.  

 
3)  PRZYGOTOWANIE OFERTY  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.  złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wg załączonego wzoru zgodnego  w treści ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1,                                                                                           

2. spełniają warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje  
do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane 
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. 
poz.1333 z późn. zm.), w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się 
doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone.  

 

Lp. Stanowisko 
Wymagana 
liczba osób 

Praktyka –
posiadanie 
uprawnień 

(w latach) 

 

Uprawnienia budowlane 

wykonywania samodzielnych  
funkcji w budownictwie  

1.  
Inspektor nadzoru 
inwestorskiego –
koordynator zespołu 

1 5 
Uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej  

2.  

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w 
specjalności instalacji 
sanitarnych 

1 3 

Uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej  w 
zakresie instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych.  

 

 

3. Oferta powinna zawierać: 

▪  nazwisko i adres wykonawcy, 
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▪  cenę ofertową netto i brutto za wykonanie nadzoru przy robotach budowlanych 

(wchodzącymi  w zakres postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy ) wyrażoną 

w pieniądzu, 

▪ imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w każdej w 

wyżej wymienionych specjalnościach oraz potwierdzeniem, iż osoba ta posiada 

wymaganą praktykę jako inspektor nadzoru w latach jak w tabeli. 

▪ oświadczenie inspektora w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (potwierdzone 

referencjami), że wykonawca w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert pełnił funkcję inspektora kompleksowego nadzoru na co najmniej  2 budowach 

obiektów o kubaturze co najmniej 1500 m3 każdy. 

▪ Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji załączonego do zapytania projektu umowy.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. Oferta ważna jest 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

4) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty, 

kuriera lub złożona osobiście - na adres Zamawiającego: Bieszczadzki Park Narodowy, 

Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska lub wysłana na adres mailowy Zamawiającego: 

dyrekcja@bdpn.pl w terminie do dnia 17.05.2021 r. do godziny 09.00. Do oferty złożonej 

elektronicznie powinna  być załączona informacja zapewniająca, że oryginał przesłano 

listownie. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do BdPN. Kopertę lub 

tytuł e-maila należy opisać: „Oferta na nadzór Połonina Wetlińska ” . 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty  

do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po upływie terminu, określonego w punkcie 1, 

nie będą rozpatrywane.  

3. Oferty w formie elektronicznej należy składać w postaci skanu wypełnionego 

formularza ofertowego oraz wymaganych załączników –w formacie PDF. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.  

5) TERMIN OTWARCIA OFERT:  
17.05.2021 r. godzina 10.00.  
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.  

 

6) KRYTERIA OCENY: 

1. wagi kryterium oceny ofert stanowią:  

K1- cena - 60% 

K2- ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia -  20% 

K3- doświadczenie zawodowe - 20% 

2. zasady przydzielania punktów:  

a) cena ofertowa – K1 

- przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60, otrzyma najniższa cena ofertowa 
wśród cen zawartych w ofertach wykonawców, 

- ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru: 

K1= (Cn : Co ) x 60 

mailto:dyrekcja@bdpn.pl
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gdzie:  Cn - cena najniższa;   Co  - cena ofertowa 

b)  liczba wizyt na budowie w ciągu tygodnia - K2 

- przyjmuje się, że:  

0 punktów otrzyma oferta z minimalną liczbą 2 wizyt w ciągu tygodnia, 

10 punktów otrzyma oferta z liczbą 3 wizyt w ciągu tygodnia, 

20 punktów (najwyższą ilość punktów) otrzyma oferta z liczbą wizyt powyżej 3 w ciągu 
tygodnia 

a) doświadczenie zawodowe – K3  

- przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 20 punktów  otrzyma oferta, w której  
inspektor nadzoru - koordynator - w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiada 
uprawnienia od powyżej 10 lat, 

- 10 punktów otrzyma oferta, w której  inspektor nadzoru - koordynator - w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiada uprawnienia od 5 do 10 lat, 

3. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, dla której wartość punktów K = K1 +K2 + K3  

będzie największa. 

 
7)  ZAWARCIE UMOWY 
 
1. Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na 
wykonanie zamówienia. 
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca  będzie zobowiązany do podpisania umowy w formie 
zgodnej  z załączonym projektem. 
2. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą  termin zawarcia umowy. 
 
8) INNE POSTANOWIENIA 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci  

przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (dyrekcja@bdpn.pl). Nie dopuszcza się 
konsultacji telefonicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 
przyczyny. 

 
9) ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy. 
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 Ustrzyki Górne, dnia 07.05.2021r.                                                         
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