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Ogłoszenie

Numer

2021-14403-26874

Id

26874

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.03.01.02-16-0001/18 - „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin 
Brzeski"

Tytuł

Projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie 
Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług.

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-01-19
1. Zapytanie ofertowe - nadzór Budowa ścieżki - etap I SKAN
2. Zapytanie ofertowe - nadzór Budowa ścieżki - etap I
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług
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6. Załącznik nr 4 - Wykaz osób
7. Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-19

Data ostatniej zmiany

2021-01-19

Termin składania ofert

2021-02-02

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Tomasz Jonek
tel.: + 48 77 427 58 23
e-mail: zp@popielow.pl

Beata Kupczyk-Piechota
tel.: + 48 77 427 58 52
e-mail: zp1@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

-
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w 
Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap I –  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z 
oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Stobrawie, w 
zakresie określonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03).

Kody CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Stobrawa

adres
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Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Stare Kolnie

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1)�Wykonawca wykaże, że wykonał usługi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:
a)�pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla co najmniej dwóch zadań 
polegających na budowie lub przebudowie dróg, ciągów komunikacyjnych, ulic lub placów, o łącznej 
wartość nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto.
Potwierdzenie wykonywania ww. usługi należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego 
„wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 3.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

2)�Wykonawca wykaże się że, dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie 
niniejszego zamówienia, posiadającymi przewidziane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a)�Inspektor nadzoru branży drogowej - powinien posiadać uprawnienia do nadzoru robót drogowych 
bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, 
co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika 
budowy robót drogowych.
b)�Inspektor nadzoru branży elektrycznej posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.
c)�Inspektor nadzoru branży sanitarnej posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.



Wygenerowano: 2021-01-19 15:02 Strona 5 / 6

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

Uwaga! Dopuszcza się, aby jedna osoba obejmowała więcej niż jedno stanowisko wymienione 
powyżej, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 
Potwierdzenie dysponowania ww. osobami należy wykazać w dołączonym do zapytania ofertowego 
„wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 4.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać,-

                                     że łącznie spełniają powyższe warunki. 
Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie 
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym                          lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy                                  a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1)�Cena (C) – 60 %
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

2)�Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – 40 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-01-19 - data opublikowania

-> 2021-02-02 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


