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Ostróda, dnia 05 sierpnia 2019 r. 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,  

ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda,  

woj. warmińsko-mazurskie 

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku  

tel. (89) 670 92 14 

NIP: 741-211-18-24 

 

Zapytanie ofertowe 

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowlanego oraz zarzadzanie projektem „Poprawa 

efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków UE.  

 

1. Opis przedmiotu zmówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego budowlanego oraz zarzadzanie 

projektem „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej”, 

współfinansowanego ze środków UE.  

Nadzór inwestorski budowlany oraz zarządzanie obejmuje następujące prace: 

1) Ocieplenie przegród (ścian zewnętrznych, dachów), wymianę okien i drzwi, 

2) Modernizację instalacji C.O., instalację nowego źródła ciepła, 

3) Wymianę oświetlenia na energooszczędne LED oraz budowę instalacji fotowoltaicznej  

(do 40 kW). 

 

2. Wymagania. 

Osoba/osoby/podmiot powinien posiadać: 

1) Uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

2) Doświadczenie w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz zarządzania 

projektami budowlanymi (mile widziane referencje), 

3) Wymagane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, 

4) Minimalna liczba wizyt inspektora nadzoru na budowie  w tygodniu : 3. 

 

3. Udział w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 

1) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  

2) Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (umowy zlecenie). 

 

4. Kryteria oceny oferty: 

a) Koszt- waga : 60pkt. 

Kryterium „koszt” będzie oceniane na postawie zadeklarowanej ceny przez Wykonawcę w Formularzu 
oferty w oparciu o wzór : K= Kmin/Ko x 60 

 Kmin – najniższy koszt netto z ocenianych ofert (zł) 

 Ko – koszt netto oferty ocenianej (zł)         
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b) Doświadczenie- waga: 30pkt. 

 0-5 lat- 10pkt 

 5-10 lat- 20 pkt. 

 Powyżej 10 lat-30 pkt. 

c) Minimalna liczba wizyt inspektora nadzoru na budowie: 10pkt. 

 1-3 dni: 5 pkt. 

 3-5 dni: 10 pkt.  

 

5. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim,  

w formie pisemnej, na komputerze , nieścieralnym atramentem lub długopisem.  Oferta winna być 

podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub 

pocztą, na kopercie należy umieścić napis Oferta Na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

budowlanego oraz zarzadzanie projektem „Poprawa efektywności energetycznej w budynku 

Żeglugi Ostródzkiej”.  

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pok. nr 5 – sekretariat od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 7:00-15:00, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego: 

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, 

Ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda  

 

6. Termin złożenia oferty  

Oferty należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00  

7. Otwarcie ofert nastąpi:  

14 sierpnia 2019r. o godz. 12:15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego 

 

 

 


