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GMINA KŁOBUCK
ul.ll Listopada6
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck, dn- 14'04'2016 r'

ogłoszenie o zamówieniu
poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Przewiduje się dofinasowanie zadania z środków Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa sląskiego na lata 2014'2020 '

Zamawiaiacv:
GMlNA KŁoBUcK'
ul. 11 Listopada 6
42_100 Kłobuck
tel./fax 34 3100150 / 34 3172661
e-mail: sekreteriat@gmlnaklobuck.pl

Podstawa udzielenia zamówienia:
- ań. ą ust' 8) ustawy Prawo zamÓwień publicznych (przesłanka wyłączenia stosowania ustawy)
- s 6 is7 Regulaminu udzielania zamÓWiĆń publicznych' przyjętego Zarządzeniem Nr 3lzPll201o Burmistrza

- 
Kłobucka ż anra zz.oz'zol0 r' w sprawie: regulaminu udzielania zamÓWień publicznych Z pÓŹniejszymi

zmianami tego zarządzenia '

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot,em zamÓWienia jeSt usługa polegająca na sprawowaniU nadzorU inwestorskiego nad robotami
budowlanymi przy rca|izaqi zadania pn' ''Modernizacja energetyczna budynku Zespołu SzkÓł w Białej przy

ul. częstochowskiej nr 73''

lnspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz lnwestora Zgodnie z przepisaml ustawy Prawo
budowlane, natómiast szczegÓłowe obowiązki lnspektora zapisane są We Wzorze umowy stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego ogłoszenia'

Roboty budowlane opisane są dokumentacją projektową' W skład ktÓrej Wchodzi projekt budowlany'

specyiikac]a techniczna Wykonania i odbioru robÓt bUdowlanych oraz przedmiar robót. (po Uprzednim

umÓwieniu - dokumentacja projektowa do Wglądu dostępna jest w Siedzibie zamawiającego W pokoju nr 3,

natomiast w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego (W!VW. bip'qminaklobuck' pl)'

lnformacie dla wvkonawcv:
l1 lermin złoz.eńia ofeńy do dnia 25.04.2016 r. do godz' 11:30' ofertę proszę złoŻyĆ na załączonym druku

(załączn|k nr 1)' W zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego W Kłobucku' Kopeńa powinna być

oznaczona W następujący sposÓb:

Nazwa i adres Wvkonawcv

GlvllNA KŁoBUcK

Oznaczenie sprawy 1R.271.025 2016

oferta na usługę pn':
NadzÓr nad robotamj bUdowlanymi dotyczącymi Zadania pn. ,,Modernizacja

energeiycznej budynkU Zespołu SzkÓł w Białej przy
ul' Częstochowskiej nr 73''

Nie otwierać przed dniem: 25.04.2016 qodz. 12:00
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2) otwarcie ofeń będzie miało miejsce W Sa]i sesyjnej Rady Miejskiej W Kłobucku' W tym samych dniu
o godzin ie 12:00.

3) całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www bip' qminaklobuck' pI

W zakładce ZamÓWienia Publiczne' gdzie rÓWniez Umieszczone są powiązane niniejszym ogłoszeniem
nasiępujące załączniki: zał' nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2' - WZÓr Umowy
Tam ież znajduje się zamówienie publicZne dotyczące robÓt budowlanych, zawierające W szczegÓlności
dokUmentację projektową'

4) Jedynym kryterium Wyboru ofeńy jest 99!e zaproponowana przez Wykonawcę W formularzu ofeńowym'

5) Zamawiający przewiduje' Źe roboty budowlane będą prowadzone W terminie od a1'07.2016r do 31'10'2016r'
stąd przewidywany' ramowy termin pracy inspektora określa się na czas:
- od podpisania umowy' do terminu odebrania robót budowlanych'

6) Warunki płatnoŚci: jedna faktura' płatna po wykonaniu całoŚci zamÓWienia i dokonaniu odbioru przez
ZamaWiającego' Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zadania'

7) Zamawiąący zaslrzega sobie prawo do UniewaŻnienia postępowania z powodÓw' ktÓre uzna za istotne'
Wykonawcy z tego powodu nie przysłUguje roszczenie Wobec ZamaWiającego'

WVmaqania zamawiaiąceqo:
1) Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizaąi zamowienia osobami(ą)

posiadającymi(ą) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych _ mogącymi(ą) nadzorowac
roboty budowlane będące prZedmiotem postępowania.

2) Po stronie Wykonawcy pozostają Wszystkie koszly związane z realizacją zamÓW'enia'

3) Nie pÓzniej niz na jeden dzień przed podpisaniem umowy W sprawie n]niejszego ZamÓwienia publicznego,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające' że osoby(a) przewidziane(a) do
wykonania zamóWienja posiadają(a) określone odrębnym przepisami uprawnienia do wykonywania
czynności zawodowych oraz Że na|eŻą(y\ do lZby samorządu Zawodowego.

4) okres związania ofeńą Wynosi 60 dni'


