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                             Rzeszów, 01.12.2015 r.                                   
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 

35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 

tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 

email: elmat@elmat.pl 
………………………………….  
Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 3.2.1/01.12.15 

 
 

 

Z dnia 1 grudnia 2015 r. na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad rozbudową 
hali Zakładu Laboratoryjno – Produkcyjnego Technologii Światłowodowych, w ramach 
projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych 
średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości”, dofinansowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

KOD CPV: 71247000 
 
 
1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad 

rozbudową hali Zakładu Laboratoryjno – Produkcyjnego Technologii 

Światłowodowych, w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kabli 

światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości”, 

dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

zgodnie z poniżej wyszczególnionymi wymaganiami Zamawiającego: 

I.  W ramach pełnienia usług nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązuję się 
do: 
1. Analizy dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót w zakresie ich 

kompletności. 
2. Konsultacji w procedurach przetargowych, spotkania z oferentami, w oparciu o 

przygotowaną przez Inwestora dokumentację przetargową oraz Koncepcję 
Architektoniczną, rysunki szczegółowe, wytyczne techniczne, szczegółowy 
opis robót. 

3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Ustawie 
Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. Dz. U. nr 89 poz. 414 art. 25 pkt.1 , 2 , 3, w 
oparciu o Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze oraz pozwolenia na 
budowę  we wszystkich branżach t. j. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej. 
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4. Analiza ofert Wykonawców i przedstawienie informacji o ich kompletności i 
zakresie. 

5. Udzielenie pomocy w zawarciu umów z jednostkami wykonawczymi. 
6. Udział w przekazaniu placu budowy, frontów robót. 
7. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez  sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, kosztorysami 
ofertowymi i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

8. Udział w naradach koordynacyjnych i spotkaniach roboczych.  
9. Udział w uzgodnieniach z Wykonawcami w trakcie robót, zmian rozwiązań  

technicznych mający wpływ na koszt inwestycji, warunki wykonawstwa oraz 
estetykę i jakość robót. 

10. Udział w komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

11. Pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie. 

12. Dokonanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych i kosztorysów 
podwykonawczych, przedkładanych przez Wykonawcę robót t.j. potwierdzenie 
ilości robót, zgodności przyjętych podstaw wyceny, ceny materiałów oraz 
nośników cen zgodnie z zawartą umową  z Wykonawcą oraz przekazanie ich 
Zamawiającemu, celem zatwierdzenia – dotyczy ewentualnych robót 
dodatkowych zlecanych przez Zamawiającego. 
 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca będzie wykonywał usługi określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym od dnia 
21.12.2015 r. do zakończenia zadania inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 

1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności  

specjalistami posiadającymi przygotowanie zawodowe oraz właściwe uprawnienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 03. 

12.1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 8.95 poz. 

38). 

5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu.  

2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
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3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej 
umocowaniu prawnym.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

5. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, 
adresem Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta na wykonywanie usługi nadzoru 
inwestorskiego”. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 

Głogów Małopolski, do dnia 15.12.2015 r. do godz. 13.00. Datą złożenia oferty jest  dzień 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 15.12.2015 r. o godz. 13.30. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

oddziale Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski,  

 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 
VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie 
ogłoszenia o wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Rafał Kalisz tel. 17 8660802, e mail: r.kalisz@elmat.pl 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                            miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY 

 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 3.2.1/01.12.15 z dnia 01.12.2015 r. na 
wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową hali Zakładu Laboratoryjno – 
Produkcyjnego Technologii Światłowodowych, w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji 
innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach 
wytrzymałości”, dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
oferuję wykonanie w/w usługi  w kwocie: 
 
netto..............................zł + .......% podatek VAT,  

 
(słownie: ............................................................................................................)+……% VAT 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 
Oświadczam, że: 
1. Spełniam warunki zapytania ofertowego; 
2. Zapoznałem się warunkami niniejszego zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zapytania i 

nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń; 
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i 

terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 
4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zapytania ofertowego zgodnie ze wskazaniami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oraz w terminach w nim opisanych; 
5. Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty; 
6. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;  
7. Warunki płatności: zgodnie z prawidłowo wystawioną fakturą/rachunkiem. 
 
 
 
 

 …………….………………………………………………… 
  Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  
  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


