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Ogłoszenie

Numer

2020-11115-19627

Id

19627

Powstaje w kontekście projektu

RPLB.01.02.00-08-0003/19 - Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think 
Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla 
lubuskich przedsiębiebio

Tytuł

„Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora 
przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę 
wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych 
usług dla lubuskich przedsiębiorstw.
2.�Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 
2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka 
i Innowacje”, Działanie 1.2. „Rozwój przedsiębiorczości ”Umowa 
nr RPLB.01.02.00-08-0003/19-00

Warunki zmiany umowy

8.�Dopuszczalne możliwości zmiany umowy:
1)�Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania.
2)�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

a)�zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
•�zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji robót budowlanych objętych nadzorem 
inwestorskim, 
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•�przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,  uzgodnień, postanowień i 
decyzji administracyjnych dotyczących robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
•�błędów projektowych, w wyniku których zachodzi konieczność przeprojektowania zakresu robót;
•�zachodzi konieczność zmiany przebiegu inwestycji objętej nadzorem, wynikającą z protestów 
mieszkańców, najemców;
b)�  zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w  § 3  ust. 7 umowy 
w przypadku:
��śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
��jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy;
��w przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, nowe osoby powołane do pełnienia  w/w obowiązków 
muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji. 
c)�Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany  stawki 
podatku VAT.

3)�Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) na podstawie 
zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-12-01
1. Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy GOT.doc
2. Zał.Nr 2 - projekt umowy GOT.pdf
3. Zał.Nr 3 - wykaz wykonanych usług GOT.doc
4. Zał.Nr 4 - wykaz osób GOT.doc
5. Zał.Nr 5 - oświadczenie o braku powiązań GOT.docx
6. Zapytanie ofertowe GOT.pdf

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-12-01

Data ostatniej zmiany

2020-12-01

Termin składania ofert

2020-12-07 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-12
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park 
Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
Teatralna  49
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5993168717

Osoby do kontaktu

JUSTYNA KMIETOWICZ KMIETOWICZ
tel.: +48 95 781 70 84
e-mail: projekty@gotechnology.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Nie dotyczy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania pt.:  „Remont i przebudowa budynku biurowego w ramach projektu pt.: 
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„Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego 
platformę wsparcia zawierającą zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich 
przedsiębiorstw.

Okres gwarancji

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji

Kody CPV

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 Usługi zarządzania budową

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubuskie

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów Wielkopolski

Miejscowość

Gorzów Wielkopolski

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1)�Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

2)�Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca wykonał (wykonuje) 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest 
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krótszy – w tym okresie, co najmniej: 
a)�jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego o wartości 
nadzorowanego zadania co najmniej 5 000 000,00 zł brutto.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

3)�Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia posiadającymi następujące uprawnienia:
a)�co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji 
sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych;
b)�co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej; 
c)�co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznej 
i elektroenergetycznych.
d)�co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnej funkcji w specjalności w zakresie sieci 
teleinformatycznych,

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że Wykonawca 
nie podlega wykluczeniu, Wykonawca oświadcza, że spełnia określone przez Wykonawcę warunki 
(stosowne oświadczenie wpisane zostało we wzór formularza oferty – zał. Nr 1 do zapytania) i składa 
razem z formularzem ofertowym. W ofercie Wykonawca podaje również dane  inspektorów nadzoru 
poszczególnych branż. Do oferty Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert dokumenty:
1)�Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości 
usługi nadzoru, przedmiotu i wartości nadzorowanej inwestycji, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenie dokumentów potwierdzających, że  usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
(referencje, poświadczenia) – wg załącznika nr 3 do zapytania. 
W dokumentach potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi muszą znajdować się minimum 
następujące informacje wymienione w wykazie usług: nazwa zadania i opis, pełna nazwa Wykonawcy 
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usługi, okres pełnienia usługi, ocena wykonanej usługi.
2)�Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności 
wskazanych w formularzu ofertowym inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach 
(konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,teletechnicznej) wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, informacji o podstawie dysponowania tymi osobami 
(dołączone zobowiązania tych osób) wraz z kopią dokumentów poświadczających posiadanie 
wymaganych uprawnień budowlanych osób, którymi Wykonawca dysponuje (kopia uprawnień 
potwierdzająca posiadanie wymaganych w zapytaniu ofertowym uprawnień, kopie zaświadczeń z 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) – wg załącznika nr 4 do zapytania.
3)�Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia (ust. 1 pkt 5).
4)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w Zamawiającym:
Przez osobę powiązaną osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub 
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, polegające na:
•�a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•�b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
•�c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;
•�d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii 
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
 w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
•�pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.��
Oświadczenie Wykonawca składa wraz z ofertą na załączniku nr 5 do zapytania.
Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą w/w powiązania, Wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
 zamówienia.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena oferty brutto ogółem  - waga 100%;
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-12-01 - data opublikowania

-> 2020-12-07 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


