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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie składa zapytanie ofertowe w sprawie         

zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 1), bez stosowania ustawy z dnia 

11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, na 

wykonanie zadania pod nazwą: 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG PEŁNIENIA FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA POD 

NAZWĄ „WYKONANIE WYBRANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH” DLA INWESTYCJI „PRZEBUDOWA 

BUDYNKU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W BĘDZINIE ORAZ WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ 

DO NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU” 

 

I. Zamawiający:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie, 42-500 Będzin ul. Gzichowska 27 

tel./fax: 32/267-44-18, e-mail: bedzin.piw@wetgiw.gov.pl 

 

II. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim, z opisem zawierającym specyfikację nawiązującą do 

parametrów wyszczególnionych poniżej w zapytaniu. Oferowana cena musi obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w kwocie netto i brutto dla całości przedmiotu 

zamówienia.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

III. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego lub w formie elektronicznej             

na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 

Termin złożenia oferty – do 18 listopada 2022 r. do godziny 10:00. 

 

IV. Wymagania dotyczące zamówienia:  

 

1. Przedmiot zamówienia. 

Będzin, dnia 15 listopada 2022  r. 
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania 
pod nazwą „Wykonanie wybranych robót budowlanych” dla inwestycji „Przebudowa budynku Inspekcji 
Weterynaryjnej w Będzinie oraz wykonanie drogi dojazdowej do nieruchomości, a także 
zagospodarowanie terenu wokół budynku” w zakresie wykonania: prac rozbiórkowych i prac 
konstrukcyjnych w pomieszczeniach starej lecznicy – pomieszczenia: A.18, A.19, A.20, A 21, A.23, A.24, 
A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30. – zgodnie z rzutem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 
oraz na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez: „Pracownię Projektową Zakrzewski” – 
„Projekt budowlany przebudowy budynku Inspekcji Weterynaryjnej w Będzinie”, 42-500 Będzin, ul. 
Gzichowska 27; działka nr 19/10,  znajdujący się w posiadaniu PLW w Będzinie i który będzie 
udostępniony Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje                               
w szczególności: 
- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                                
z dokumentacją tj.: projektem oraz pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (j. t. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 
- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania                       
w budownictwie,  
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanie przy wykonywaniu tych robót 
wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 
użytkowania, 
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego, 
kontrolowanie rozliczeń budowy,  
- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie 
potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów 
budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym, 
- pełnienie funkcji inspektora koordynatora innych inspektorów, różnych specjalności na budowie, 

 

2. Termin realizacji całości zamówienia 22.12.2022 r. 

 
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Podstawowym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. Zamawiający 

poinformuje oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, o dokonanym wyborze w formie pisemnej.  

 
 

V. Informacje dodatkowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru wykonawcy w przypadku 

wątpliwości dotyczących rzetelności oferty, a także w przypadku gdy zaoferowana kwota przekroczy 

kwotę posiadanych środków, jak również w sytuacji, gdy wykonanie zadania nie będzie leżało                        

w interesie publicznym. 

 

VI. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 3 dni od powiadomienia 

wykonawcy o jego wyborze. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie 7 dni od dnia 

dostarczenia faktury lub rachunku. 


