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GKIZp.271.3.2019 

Przesmyki, dnia 23.04.2019 r. 

Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, NIP: 821-23-89-633,  

REGON: 711582569 - działająca w imieniu własnym oraz na podstawie Umowy Partnerskiej 

z dnia 4 maja 2016 r. w imieniu Gmin Woj. Mazowieckiego - partnerów projektu: 

Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a, 08-108 Korczew,   

NIP: 821-23-92-351, REGON: 711582486 

Gminy Paprotnia ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia,   

NIP: 821-24-33-653, REGON: 000541799 

Gminy Repki ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,   

NIP: 823-15-59-680, REGON: 711582055 

 

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA 

Zwracamy się z prośbą o przedłożenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę: 

Nadzoru nad realizacją inwestycji wykonywanej w ramach projektu pn.: „Słoneczne 

Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II”, 

współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE). 

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości 

usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi 

oferty Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi  

i zastosuje prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi. Zamawiający przewiduje możliwość 

poinformowania Wykonawców, którzy przedłożą szacunkową wartość usługi do niniejszego 

postępowania o wszczęciu właściwego postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest Nadzór nad realizacją inwestycji pn.: „Słoneczne 

Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II”, na 

terenie następujących gmin Województwa Mazowieckiego: Gmina Przesmyki, Gmina 

Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Repki.  

2. Projekt obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 725 instalacji 

kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych, 347 instalacji 

fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych oraz 4 instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej, w tym: 

1) Gmina Przesmyki: 
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a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 153 lokalizacje, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 11 lokalizacji, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 61 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min.  

5,10 kW - 1 lokalizacja. 

2) Gmina Korczew: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 135 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 22 lokalizacje, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 50 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 21,42 

kW - 1 lokalizacja. 

3) Gmina Paprotnia: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 187 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 31 lokalizacji, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 51 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 5,44 

kW - 1 lokalizacja. 

4) Gmina Repki: 

a) Instalacje kolektorów słonecznych (2 kolektory) - 250 lokalizacji, 

b) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 2,04 kW - 32 lokalizacje, 

c) Instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 3,06 kW - 89 lokalizacji, 

d) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej o mocy min. 12,24 

kW - 1 lokalizacja. 

3. Planowany okres realizacji projektu II kwartał 2019- IV kwartał 2021. 

4. W trakcie realizacji projektu zaplanowanych jest pięć płatności częściowych. 

5. Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora 

1.1. Ogólne obowiązki Inspektora: 

1) Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy 

przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm).  

2) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli 

oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli 

3) Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego 

Mazowsza – energia solarna energią przyszłości - etap II” zwanym dalej „Inwestycją”  

4) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji, 

5) Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 

inwestycji, 

6) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

7) Koordynowanie i egzekwowanie warunków zawartych umów, 



 
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

3 
 

8) Przygotowywanie i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, 

dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z realizacji 

Projektu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji 

finansujących przedmiotową inwestycję, 

9) Udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych tj. 

doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze 

konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową. 

1.2. Etap poprzedzający rozpoczęcie Inwestycji  

Inspektor zobowiązany będzie do: 

1) Zapoznania się z PFU, studium wykonalności projektu,  umową dotacji, SIWZ na 

wyłonienie Wykonawcy instalacji. 

2) Opiniowania rozwiązań technicznych zapisanych w projekcie SIWZ na wyłonienie 

wykonawcy instalacji oraz przesyłanie propozycji odpowiedzi na pytania techniczne, 

które wpłyną do Zamawiającego na etapie wyboru wykonawcy instalacji.     

3) Przekazania Wykonawcy czterech Dzienników Budowy - po jednym dla każdej  

z Gmin wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru  

i kierowania pracami. 

4) Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 3 dni od przedstawienia go 

przez Wykonawcę instalacji. 

1.3. Etap budowy. 

1.3.1. Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do: 

1)  Obecności przy najmniej raz w tygodniu na terenie realizacji zamówienia w każdej z 

gmin jednego z inspektorów z branży sanitarnej oraz jednego z inspektorów z branży 

elektrycznej. Osoby te będą zobowiązane stawić się w Urzędzie Gminy i wpisać do 

dziennika realizacji inwestycji prowadzonego przez wyznaczoną przez daną Gminę do 

tego osobę.  

2) Opiniowanie i wnoszenie uwag do dokumentacji projektowej uproszczonej   

opracowanej przez wykonawcę instalacji. 

3) Sprawdzenia deklaracji zgodności, atestów, certyfikaty i innych dokumentów, 

potwierdzających zgodność użytych urządzeń z zaoferowanymi w ofercie Wykonawcy 

oraz dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w 

budownictwie. 

4) Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów oraz sprawdzania legalności 

podwykonawstwa, zgodnie z wymaganiami PFU, umową z Wykonawcą Instalacji, 

praktyką Inspektorską i stosownymi przepisami oraz kontroli postępu prac, 

potwierdzania ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzania kompletności  

i prawidłowości wykonywania prac. 
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5) Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - 

inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami prawa, reprezentowania Zamawiającego w 

kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Inwestycją, 

6) Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji Inwestycji, które mogą mieć wpływ na 

wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów 

ich zapobiegania, 

7) Pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie 

Zamawiającego niedotrzymania terminu wykonania prac z winy czy zaniedbań 

Wykonawcy Robót, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i 

do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, 

8) Informowania, wskazywania środków zaradczych (przy jednoczesnym wypełnianiu 

zobowiązań umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Inwestycji  

w przypadku, gdyby postęp prac nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy prac, 

9) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Inwestycji zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie realizacji Inwestycji 

10) Udzielania Wykonawcy prac wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

inwestycji, 

11) Wnioskowania o usunięcie z terenu Inwestycji każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę prac, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 

niedbała w swojej pracy, 

12) Organizowania oraz przewodniczenia (co najmniej 1 raz w miesiącu) naradom 

dotyczącym postępu prac (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację stron (Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, 

Gmin Partnerskich), 

13) Organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad  

i przekazywania ich Gminom Partnerskim, Wykonawcy i uczestnikom, w terminie  

5 dni od dnia narady, 

14) Monitorowania postępu Inwestycji poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

15) Weryfikowania dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę 

16)  Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

17) Sprawdzenia wykonanych prac i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz 

określenia zakresu koniecznych do wykonania prac w celu usunięcia wykrytych wad, 

18)  Poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę wad, 

19) Przygotowania do odbiorów częściowych i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Inwestycji 

dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach instalacji, 
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20) Potwierdzenie wykonania instalacji wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym poprzez wpisy w dziennikach budowy. 

21) Przygotowania materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań 

uzupełniających za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez 

Wykonawcę Inwestycji. 

22) Poświadczenia terminu zakończenia Inwestycji, 

23) Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Inwestycji  

i zapobiegania roszczeniom, 

24) Rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia. 

25)  Wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa wykonywania instalacji, 

26) Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

27) Dostarczania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obejmującej co najmniej 10 

instalacji kolektorów słonecznych i 10 instalacji fotowoltaicznych z każdego etapu 

realizacji. 

28) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z realizacji Inwestycji w wersji 

drukowanej i elektronicznej, 

29) Uczestniczenie w przekazaniu instalacji użytkownikowi, zaopiniowanie instrukcji 

użytkowania oraz warunków gwarancji urządzeń. 

1.3.2. Inspektor jest upoważniony do decydowania o: 

1) Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Inwestycji, 

2) Wstrzymaniu prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Nadzoru, 

1.4. Etap odbioru inwestycji po zakończeniu Inwestycji 

1.4.1. Po zakończeniu każdego z etapów Inwestycji (Zamawiający przewiduje pięć odbiorów 

częściowych przy czym piąty odbiór będzie jednocześnie odbiorem końcowym) 

Inspektor dokona ich odbioru każdego z etapów w uzgodnieniu z Zamawiającym.   

Do zadań Inspektora będzie należało: 

1) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości do dokonania komisyjnego odbioru każdego 

etapu Inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, które 

będzie obejmowało między innymi: 

- potwierdzenie ilości wykonanych instalacji zgłoszonych przez Wykonawcę do 

odbioru; 

- potwierdzenie, że zastosowane urządzenia i materiały są zgodne z dokumentacją 

inwestycji oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie; 

- zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uproszczonej dla każdej lokalizacji 

instalacji 

2) Dokonywanie inspekcji i nadzór nad czynnościami niezbędnymi do usunięcia wad, 
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3) Odbiór wykonanych prac związanych z usunięciem wad, 

4) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, 

3. Kontrola realizacji. 

Podstawowym zadaniem Inspektora jest reprezentowanie Zamawiającego i kontrola zgodności 

działań Wykonawcy Inwestycji z wymaganiami określonymi w umowie na wykonanie 

Inwestycji, oraz obowiązującymi przepisami prawa w wymiarze czasu niezbędnym dla 

skuteczności działań i na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego. Inspektor, będzie 

posiadał i przechowywał wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

4. Raporty. 

4.1. Raport końcowy. 

Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor przedłoży Zamawiającemu 

Raport końcowy, który będzie zawierał: 

1) końcowe rozliczenie ilości wykonanych prac i powykonawczą Tabelę Elementów 

Rozliczeniowych, 

2) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty 

jak: sprawozdanie techniczne końcowe, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, 

wnioski Wykonawcy. 

Dokumenty wymienione w pkt. 4.1. należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej 

i elektronicznej. 

II. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który: 

1. Wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

200 000,00 złotych. 

2. Wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi: 

a) jedna polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania, które obejmowało 

co najmniej 150 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych lub 

budynkach użyteczności publicznej 

b) jedna polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania, które obejmowało 

co najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych lub 

budynkach użyteczności publicznej  

3.Wykaże, że dysponuje następującymi osobami:  

a) Dwoma osobami wskazanymi do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru –  

z branży elektrycznej posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z  art. 12, art. 12a 

ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 

t.j. z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy 

prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej   (Dz.U.2016.65 t.j. z póź.zm.)  

b) Dwoma osobami wskazanymi do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru z branży 

sanitarnej posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji  

w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202); lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo 

budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65). 

4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych w lit. od a do b przez jedną 

osobę. 

III. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ustala się następujące kryteria wyboru oferty: 

O = C + G+ H  gdzie: 

O = suma punktów, jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał za kryterium ceny 

G = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał za kryterium doświadczenie osoby Inspektor 

Nadzoru – z branży elektrycznej 

H = ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał za kryterium doświadczenie osoby Inspektor 

Nadzoru – z branży sanitarnej 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży 

elektrycznej 

20% 
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3 Doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży sanitarnej 20% 

Kryterium I - cena 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

Kryterium II – „doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży elektrycznej” 20 

pkt. 

2. Punkty za kryterium „doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży elektrycznej” 

zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego doświadczenia osoby 

wskazanej do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru - z branży elektrycznej. W celu 

przyznania punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą 

złożyć załącznik nr 4, w którym wykaże stosowne doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia 

funkcji Inspektor Nadzoru - z branży elektrycznej osoba ta powinna posiadać doświadczenie 

w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla co najmniej jednego zadania które obejmowało co 

najmniej 100 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych lub budynkach 

użyteczności publicznej   

3. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium „doświadczenie osoby Inspektor 

Nadzoru - z branży elektrycznej” stosując poniższe zasady:  

- za każdą wskazaną usługę w załączniku nr 4 (spełniającą wymogi określone w pkt 11.2.) 

Wykonawca otrzyma 5 pkt.  

- Maksymalnie wykonawca może otrzymać 20 punktów za wskazanie 4 usług w załączniku  nr 

4, co oznacza, że Wykonawca, który wskaże więcej niż 4 usługi nie otrzyma większej liczby 

punktów niż 20.  

UWAGA! W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium wykonawca może wskazać 

tylko jedną osobą spośród tych o których mowa w pkt. 3 lit. a. 

Kryterium III – „doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży sanitarnej” 20 pkt. 

4. Punkty za kryterium „doświadczenie osoby Inspektor Nadzoru – z branży sanitarnej” 

zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego doświadczenia osoby 

wskazanej do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru - z branży sanitarnej. W celu przyznania 

punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą złożyć 

załącznik nr 4, w którym wykaże stosowne doświadczenie osoby wskazanej do pełnienia 

funkcji Inspektor Nadzoru - z branży sanitarnej osoba ta powinna posiadać doświadczenie 

w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla co najmniej jednego zadania które obejmowało co 
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najmniej 150 instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych lub 

budynkach użyteczności publicznej   

5. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium „doświadczenie osoby Inspektor 

Nadzoru - z branży sanitarnej” stosując poniższe zasady:  

- za każdą wskazaną usługę w załączniku nr ….. (spełniającą wymogi określone w pkt 4.) 

Wykonawca otrzyma 5 pkt.  

- Maksymalnie wykonawca może otrzymać 20 punktów za wskazanie 4 usług w załączniku  nr 

………, co oznacza, że Wykonawca, który wskaże więcej niż 4 usługi nie otrzyma większej 

liczby punktów niż 20.  

UWAGA! W celu uzyskania punktów w powyższym kryterium wykonawca może wskazać 

tylko jedną osobą spośród tych o których mowa w pkt. 3 lit. b. 

II. Termin składania ofert 

   Ofertę szacunkową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

gmina@przesmyki.pl  do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00. 

III. Osoby do kontaktów  

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się  

z wykonawcami są: Marek Zalewski - Inspektor ds. Zamówień Publicznych 

ugzalewski@przesmyki.pl tel. 25 6412311 w. 109 lub Agata Małczuk 

ugmalczuk@przesmyki.pl  tel. 25 6412322 w. 106 w terminach pon. - pt., w godz.  8.00 - 

16.00. 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

Andrzej Skolimowski 

mailto:gmina@przesmyki.pl
mailto:ugzalewski@przesmyki.pl
mailto:ugmalczuk@przesmyki.pl

