
OK.221.5.2016 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

1. Zamawiający: Ośrodek Kultury w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 50, 64-915 Jastrowie.  
2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
budowlanej/drogowej/elektrycznej/sieci wodociągowej* zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz OŚRODKA 
KULTURY W JASTROWIU nad realizacją zadania w ramach zadania inwestycyjnego „Remont 
elewacji, montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrowiu”. 

 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybranej branży dotyczy ww. zadania 
inwestycyjnego, określonego projektem budowlanym, przedmiarem  robót, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
(www.okjastrowie.pl) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodek Kultury w Jastrowiu, ul. 
Kieniewicza 50, 64-915 Jastrowie. 

4. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego zapytania.  
5. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 3 lat 

oraz dokumenty potwierdzające, że osoby ubiegające się o zamówienie posiadają 
wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych osób do właściwej Izby. 
6. Do ofert należy dołączyć oświadczenie iż osoba pełniąca nadzór inwestorski posiada 

kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
6. Przewidywany okres  realizacji zadania inwestycyjnego, którego nadzór jest przedmiotem 

niniejszego zapytania to 1.07.2016 r. - 30.10.2016 r.  
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Kultury w Jastrowiu, ul. 
Kieniewicza 50 (sekretariat)  do dnia 2016-06-17  do godz. 1000  

8. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Kultury w Jastrowiu przy 
ul. Kieniewicza 50  w dniu 2016-06-17 o godz. 1010  

9. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy – załącznik Nr 1. 
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Głyżewska-Klofik, tel. 
793221486.  
11. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy składać w kopertach lub opakowaniach, które 
uniemożliwiają zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia. Na kopercie lub 
opakowaniu powinna znajdować się informacja „NIE OTWIERAĆ PRZED 2016-06-17 godzina 
10:00 - oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży 
budowlanej/drogowej/elektrycznej/sieci wodociągowej* dla realizacji zadania pn. „Remont 
elewacji, montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej”. 
  
 



12. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – załącznik nr 2. 
Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę.  
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym  etapie bez 
podania przyczyny.  

                                                                                              

  

Dyrektor Ośrodka Kultury w 
Jastrowiu 
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