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OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie 

zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z  utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na 

działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica”

1. Zamawiający
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2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru Inwestorskiego 

na zadaniu „Zagospodarowanie  zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z  utworzeniem 

w  nim  placu  zabaw  dla  dzieci  na  działkach  Nr  984/1  i  984/2  w  Roźwienicy  gm. 

Roźwienica” w zakresie robót budowlanych i  robót elektrycznych.  Roboty budowlane 

obejmują:

1. Wykonanie ogrodzenia

2. Wykonanie alejek spacerowych z kostki brukowej kamiennej

3. Urządzenie placu zabaw wraz z montażem elementów placu

4. Wykonanie oświetlenia alejek

Wartość robót budowlanych wynosi –  523 924,65 zł netto

Wartość robót elektrycznych wynosi – 49 797,24 zł netto

Obowiązki  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  określone  są  w  Ustawie  Prawo 

Budowlane  i  przepisach  wykonawczych.  Ponadto  obowiązkiem  inspektora  nadzoru 

budowlanego będzie wykonanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zamawiającego z 

Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. l 655 z późn. zm.)



Wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na część budowlaną i część elektryczną.

3. Termin wykonania zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie w okresie 

od dnia podpisania umowy do 31 października 2010 r.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom

a)prowadzenie  działalności  gospodarczej  zgodnej  z  przedmiotem  niniejszego 

zamówienia,

b)posiadanie przygotowania zawodowego  do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie  –  pełnienia  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w 

odpowiednim zakresie.

c) przynależność  do  Polskiej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  potwierdzona 

aktualnym zaświadczeniem

5. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu

a)Formularz „Oferta" zgodnie ze wzorem   przekazanym przez Zamawiającego,

b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji  działalności  gospodarczej   w  zakresie   objętym   zamówieniem 

wystawione  nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania 

ofert,

c)informację o osobach odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia. 

Do  informacji  należy

dołączyć     dokumenty     potwierdzające     posiadanie     uprawnień 

budowlanych    (przez    uprawienia budowlane   rozumie   się   uprawnienia 

do   sprawowania   samodzielnych   funkcji   technicznych   w budownictwie, 

o   których    mowa    w    ustawie    Prawo    Budowlane)    oraz    aktualne 

dokumenty  potwierdzające  przynależność  do  właściwej  izby  samorządu 

zawodowego,

6. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert;

Oferty należy składać w terminie do dnia  11.12.2009 r. do godz. 09:30 w  



sekretariacie Urzędu Gminy Roźwienica pokój Nr 2 lub na adres: Urząd Gminy 

w Roźwienicy 37-565 Roźwienica. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy 

Roźwienica pokój Nr 1.

Wójt Gminy Roźwienica

                                                        /  -  /

 inż. Tomasz Kotliński

Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007  Nr 223, poz. l 655 z późn. zm.)


