
GMINA KRZEPICE  Krzepice, 23.11.2021 r.
ITR.7013.12.2021

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg
gminnych: nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul.

Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy)

1. Zamawiający:

Gmina Krzepice,ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

2. Nazwa realizowanej inwestycji:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich w gminie Krzepice.

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie pełnił funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji ww. inwestycji. Obowiązki inspektora określają art. 25 i art.
26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz 
postanowienia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1.

4. Termin wykonania:

Termin wykonania usługi: do 31.10.2022 r.

5. Wynagrodzenie: 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe z fakturowaniem częściowym wg poniższych 
zasad:

1) faktura przejściowa może zostać wystawiona wyłącznie po podpisaniu protokołu częściowego 
odbioru robót budowlanych,

2) wartość netto faktury przejściowej zostanie obliczona wg wzoru:
Wf=Cn*Wr/Cw

gdzie:
Wf – wartość faktury netto
Cn – cena ofertowa usługi nadzoru netto
Wr - wartość odebranych robót budowlanych netto
Cw - cena ofertowa wykonawcy robót budowlanych netto

3) suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 85,00% wartości tego wynagrodzenia  za 
usługę nadzoru

Podstawą do wystawienia faktur jest protokół potwierdzający wykonanie usługi nadzoru.

6. Warunki udziału w postępowaniu

Składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
tj.: 

 posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie,

 przynależącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 



Zamawiający oceni zakres uprawnień indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy 
uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania.

Składający ofertę musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat nadzorował co najmniej:
 jedną inwestycję, polegającą na budowie lub przebudowie boiska wielofunkcyjnego o 

nawierzchni poliuretanowej, lub
 jedną inwestycję polegającą na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na obiekcie sportowym

Wykazując powyższe należy podać dane inwestora, nazwę inwestycji, jej zakres, termin realizacji, 
termin nadzorowania oraz przedstawić referencje lub inne dowody świadczące o zakresie i należytym 
wykonaniu usługi.

7. Informacje dotyczące inwestycji.

Inwestycja jest realizowana na zgłoszenie i obejmuje: 
1) budowę boiska wielofunkcyjnego mieszczącego w swym obrysie boiska do gry w siatkówkę, 

koszykówkę i tenisa ziemnego wraz z dostawą i montażem wyposażenia i sprzętu wskazanego
w dokumentacji projektowej;

2) budowę dookólnej bieżni;
3) dostawę i montaż 2 bramek do piłki nożnej o wymiarach 2x3 m;
4) budowę schodów na skarpie przylegającej do boiska wraz z reprofilacją
5) i zagospodarowaniem skarpy;
6) budowę ogrodzenia boiska;
7) dostawę i montaż 2 ławek wypoczynkowych;
8) dostawę i montaż kosza na śmieci;
9) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo-
10) piaskowej pomiędzy skarpą a boiskiem;
11) humusowanie i obsianie zieleńców wokół boiska na powierzchni ok. 900 m2.

Zakres zamówienia nie obejmuje:  
1) budowy oświetlenia terenu;
2) budowy boiska do siatkówki plażowej;
3) dostawy i montażu piłkochwytów;
4) dostawy i montażu siedzisk zaprojektowanych na skarpie;
5) budowy kontenera szatniowego - wskazanego na rysunku nr 3 (przekrój A-A).

Dokumentacja techniczna zamierzenia inwestycyjnego jest dołączona do zapytania.

Link do przetargu na wyłonienie wykonawcy: http://bip.krzepice.pl/2516/440/budowa-boiska-

wielofunkcyjnego-w-zajaczkach-drugich-w-gminie-krzepice.html

8. Sposób przygotowania oferty:

W celu przygotowania oferty należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik nr 2,  dołączyć 
do niego wskazane w jego treści załączniki i tak przygotowaną ofertę przesłać, w zamkniętej kopercie,
na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, lub złożyć w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pod wyżej wskazanym adresem do dnia 29.11.2021 r., 
do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić 
następujący napis:

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w czasie realizacji inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego 

w Zajączkach Drugich w Gminie Krzepice. 
Nie otwierać przed 29.11.2021, godz. 12.30. 



Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2021 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pod wyżej 
wskazanym adresem, w pok. nr 4 z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z pandemią 
COVID-19.

9. Kryterium wyboru
Najniższa cena – 100%

10. Kontakt
Pytania można zadawać telefonicznie: 34 399 91 64, lub mailowo: itr@krzepice.pl (temat wiadomości: 
Insp. nadzoru boisko w.f.).

11. Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania. 

Załączniki:

Nr 1 – Projekt umowy.
Nr 2 – Formularz oferty.
Nr 3 – Informacja o uprawnieniach inspektora nadzoru
Nr 4 – Wykaz nadzorowanych inwestycji.
Nr 5 – Dokumentacja techniczna inwestycji.

/-/ Mirosław Łukasik
Zastępca Burmistrza Krzepic

mailto:itr@krzepice.pl


Załącznik nr 1
ITR.7013.12.2021

UMOWA  Nr 2222. ___.2020 (projekt)

zawarta w dniu ... roku w Krzepicach pomiędzy:
Gminą Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, NIP  5742054873 zwaną dalej 
zamawiającym, reprezentowaną przez pana Krystiana Kotynię – Burmistrza Krzepic, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzepice, pani Anny Mońka, a 
... zwanym dalej wykonawcą. 

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego  w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach 
Drugich w Gminie Krzepice.”

§2
Termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r.

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wymienionej w §1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 
wynosi ... zł brutto (słownie: ... złotych ... groszy).
2. Wykonawca ma prawo wystawiać faktury przejściowe.
3. Faktura przejściowa może zostać wystawiona wyłącznie po podpisaniu protokołu częściowego 
odbioru robót budowlanych, a jej wartość netto zostanie obliczona wg wzoru:

Wf=Cn*Wr/Cw
gdzie:
Wf – wartość faktury netto
Cn – cena ofertowa usługi nadzoru netto
Wr - wartość odebranych robót budowlanych netto
Cw - cena ofertowa wykonawcy robót budowlanych netto
4. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 85,00% wartości tego wynagrodzenia  za usługę 
nadzoru
5. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty złożenia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pod 
warunkiem prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
6. Podstawą do wystawienia faktur jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół 
potwierdzający wykonanie usługi.
7. Faktury należy wystawiać wskazując jak niżej:

Nabywca: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, NIP 5742054873;
Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

§4
1. Do obowiązków i uprawnień Wykonawcy należy:

1) pełny zakres czynności określonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

2) pełnienie nadzoru w sposób nie powodujący zbędnych przerw, które skutkowałyby 
opóźnieniem w terminowości wykonania robót budowlanych,

3) sporządzanie protokołów z narad budowy i przekazywanie ich zamawiającemu w terminie 
dwóch dni od daty narady,

4) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych 
lub zamiennych wraz z ich uzasadnieniem i niezwłoczne przekazanie ich zamawiającemu,

5) kontrola jakościowa, ilościowa, finansowa i formalna postępu robót budowlanych oraz 
informowanie zamawiającego o nieprawidłowościach,

6) nadzór nad prowadzeniem badań, pomiarów i prób,
7) prowadzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego robót, 
8) sprawdzenie prawidłowości, jakości i kompletności materiałów dokumentujących przebieg 

budowy, w szczególności książek obmiarów, kosztorysów powykonawczych, dokumentacji 
powykonawczej,

9) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych, wykonanie 
inwentaryzacji budowy oraz  ustalenie wartości wykonanych robót w oparciu o  stawki 



kosztorysu ofertowego na roboty budowlane, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich 
przerwania, a także wartość nie użytych i pozostawionych ma budowie materiałów, zaplecza 
budowy i budowli tymczasowych, a także przygotowanie kosztorysów na roboty niewykonane,

10) uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych.
§5

1. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków i uprawnień, o których mowa w
§4, zamawiający wystosuje do wykonawcy pisemne upomnienie. Brak pisemnej odpowiedzi na 
upomnienie w terminie siedmiu dnia od daty otrzymania upomnienia, lub wystąpienie przesłanek do 
kolejnego upomnienia  są podstawą do naliczenia wykonawcy kary w wysokości 5% kwoty 
wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1. 
2. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1.
3. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca naliczy karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 §7
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Częstochowie .

§8
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron . 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA



Załącznik nr 2
ITR.7013.12.2021

O F E R T A  C E N O W A

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich w Gminie Krzepice.”

Nazwa, adres, NIP i dane kontaktowe oferenta   (mail, telefon, adres do korespondecji jeżeli jest inny adres 

rejestrowy firmy)

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za 

cenę ....................... zł brutto 

(słownie: ............................................................................................................................)

w tym podatek VAT (…...%) ................... zł
2. Oświadczam, że oferowana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją usługi.
3. Oświadczam, że znana jest mi dokumentacja projektowa inwestycji i posiadam wszystkie 

niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.
4. Akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach w nim 

zapisanych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – Zwanego 
RODO, wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu złożenia niniejszej oferty.

6. Na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z 27.04.2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu przeprowadzenia postępowania w którym składam niniejszą ofertę.

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest (imię i nazwisko, nr telefonu, mail):

….......................................................................................................................................
Załączniki

 informacja o uprawnieniach inspektora nadzoru,
 wykaz nadzorowanych inwestycji

….......................................................
data i podpis wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy



Załącznik nr 3
ITR.7013.12.2021

Informacja o uprawnieniach inspektora nadzoru

Nazwa i adres oferenta 

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Składając ofertę na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w czasie realizacji inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich w Gminie 
Krzepice.” oświadczam, że dysponuję lub będę dysponować niżej wymienionymi osobami 
posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie i przynależącymi do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Imię i nazwisko Numer uprawnień Data wydania uprawnień

W załączeniu przedstawiam kopie uprawnień i kopie zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa każdej z ww. osób. 

….......................................................
data i podpis wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy



Załącznik nr 3
ITR.7013.12.2021

Wykaz inwestycji

Nazwa i adres oferenta 

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

Składając ofertę na świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego  w czasie realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych: nr 639001S ul. Generała 
Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w 
Krzepicach.” oświadczam, że posiadam wymagane doświadczenie.

Nazwa inwestycji Inwestor Termin
realizacji

Termin
nadzorowania

Nadzorowane
branże

W załączeniu przedstawiam dokumenty poświadczające zakres  ww. inwestycji i należyte wykonanie 
usługi nadzoru. 

….......................................................
data i podpis wykonawcy 

lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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