
 

 

Gdańsk, 29.06.2017 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/BEKA/2017 

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 29.06.2017 r. 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, zwraca się 

z zapytaniem ofertowym na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą 

konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka  

i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku. 
 

I. Informacje ogólne: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach 

realizacji projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” oraz 

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 

71520000 - 9 Usługi nadzoru budowlanego 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego, 

natomiast Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. realizacji prac w rezerwacie stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Zapytania Ofertowego. 

3. Celem przedmiotu zamówienia jest wyłonienie inspektora nadzoru inwestycji będącego doświadczonym 

inżynierem budownictwa. Głównymi zadaniami wykonawcy jest m.in.: 

a. pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej w formie „zaprojektuj i wydrukuj”,  

b. nadzór techniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

c. nadzór techniczny na etapie projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz procesu 

uzyskiwania wszelkich pozwoleń przez Wykonawcę robót, 

d. nadzór nad realizacją robót budowlanych, 

e. uczestnictwo i nadzór nad odbiorami. 

4. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności 

wynagrodzenie za świadczone usługi, koszty dojazdów, itp. 

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w przedziale lipiec 2017 - listopad 2018 r. 

2. Zamówienie jest podzielone na poszczególne etapy związane z realizacją inwestycji: 

1) Etap nr 1 - pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej w formie „zaprojektuj  

i wydrukuj” wraz z nadzorem technicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

– przewidziany termin wykonania - do października 2017 r. 

2) Etap nr 2 - nadzór techniczny na etapie projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz 

procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń przez Wykonawcę robót – przewidywany termin 

wykonania – październik 2017 - kwiecień 2018 r. 



 

3) Etap nr 3 - nadzór nad realizacją robót budowlanych wraz z odbiorem - przewidywany termin 

wykonania styczeń – listopad 2018 r. 

 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu trwania usługi, w przypadku m.in.: 

przedłużenia czasu trwania projektu, prac projektowych, uzyskiwania wszelkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych, realizacji inwestycji do czasu ostatecznego odbioru robót. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu wyłącznie w przypadku, w którym  

do oferty dołączy Wykaz osób (załącznik nr 4) wskazujący łącznie że: 

 

1. Wykonawca lub osoba, którą będzie dysponował wykonywała obowiązki przy realizacji 

inwestycji posiada ważne uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, bez 

ograniczeń. 

2. Wykonawca lub osoba, którą będzie dysponował wykonywała obowiązki przy realizacji 

inwestycji, o których mowa w art. 25 ustawy Prawo budowalne (Dz. U. z 2016 poz 290  

z późn. zm) tj.: 

a) Reprezentował/a inwestora na budowie i sprawował/a kontrole zgodności jej realizacji  

z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) Sprawdzał/a jakość wykonywanych robót budowlanych i stosowanie przy wykonywaniu 

tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

c) Uczestniczył/a i odbiorach technicznych oraz w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych wraz z przekazywaniem ich do użytkowania, 

d) Potwierdzał/a faktycznie wykonanie robót oraz usunięcie wad. 

3.  Powyżej wskazane obowiązki realizowała na przynajmniej jednej (1), ukończonej pomyślnie 

robocie budowlanej, w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, 

4. Roboty budowlane, o których mowa powyżej zostały ukończone pomyślnie, zgodnie ze sztuką 

budowlaną i odpowiadały swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, które będą 

podlegały nadzorowi tzn.: 

a. Inwestycje dotyczyły infrastruktury turystycznej i każda obejmuje przynajmniej 

jedną z wymienionych konstrukcji: kładkę o długości minimum 9 m, mostek o 

długości minimum 7 m oraz wieży widokowej o wysokości minimum 7 m. 

b. Wartość realizowanej inwestycji nie była mniejsza niż 500.000 zł brutto. 

 

UWAGA! Nie przedstawienie dokumentu poświadczającego wykonania jednej usługi nadzoru przy 

robotach budowlanych na infrastrukturę turystyczną o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto będzie 

jednoznaczne z niespełnieniem wymogu udziału w postępowaniu i będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do 

zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona 

w języku polskim. 

3. Oferta powinna zawierać minimum: cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie 

większą niż 2 miejsca po przecinku, jak również wyodrębnione ceny poszczególnych etapów realizacji 



 

zamówienia, określenie doświadczenia osoby, która będzie wykonywać przedmiot zamówienia  

wraz z dokumentami potwierdzającymi, podanie ilości i rodzaju nadzorowanych inwestycji  

wraz z dokumentami potwierdzającymi, nazwę i adres Oferenta, numer telefonu i adres email oraz datę 

sporządzenia oferty. 

4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

5. Oferent powinien złożyć oświadczenie dot. osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru inwestycji 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. 

6. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert odwiedzać 

Bazę Konkurencyjności oraz stronę internetową i tablicę ogłoszeń Zamawiającego, w celu zapoznania się  

z ewentualnymi aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do końca dnia 

10.07.2017 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A,  

Gdańsk 80-952, 

2) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 07:30-15:30. 
 

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. 

 

VII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie 

będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU:  

Cena – 60%.  

Doświadczenie osoby wykonującej nadzór– 40% 

 

Punkty zostaną obliczone i przyznane według: 

a) Kryterium cena (C) – wyliczone zgodnie ze wzorem: 

 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 60   =    ilość punktów 
                                 Cena brutto oferty badanej 

 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

  

 

b) Kryterium doświadczenie osoby wykonującej nadzór (D): 

W zależności od oświadczenia w ofercie, zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów: 

• Poświadczenie doświadczenia powyżej 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 40 pkt. 

• Poświadczenie doświadczenia od 3 do 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 20 pkt. 

• Poświadczenie doświadczenia do 3 roku po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 0 pkt. 
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c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów (za kryterium cena 

i doświadczenie osoby wykonującej nadzór). Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – 

po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena oraz doświadczenie osoby 

wykonującej nadzór, wynosi 100. 

 

Pc = C + D  

gdzie: 

Pc – punkty całkowite za kryterium cena i doświadczenie osoby wykonującej nadzór; 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena; 

D – przyznana ilość punktów w kryterium doświadczenie osoby wykonującej nadzór. 

 

IX. WYMOGI FORMALNE: zawarcie umowy świadczenia usług w przypadku przedsiębiorcy lub  

w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą zawarcie umowy cywilno-prawnej. 

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

1) W przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości, 

2) W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – koszty ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym – w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub osiągania 

dochodów poniżej płacy minimalnej (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw. 

„brutto-brutto”) oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku 

zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IX. ZMIANY UMOWY  

1. Zmawiający dopuszcza możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Istotne 

zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy w zakresie: 

a) zmiany terminu realizacji umowy spowodowane przesunięciem terminu realizacji projektu, zmian 

w harmonogramie projektu oraz wszelkich decyzji instytucji dotującej, 

b) zmiany terminu wykonania zamówienia oraz sposobu realizacji umowy z uwagi na niemożliwe do 

przewidzenia okoliczności na które Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu,  

w szczególności: nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady deszczu, śniegu, wysoki stan 

wód na powierzchni rezerwatu itp.) nie pozwalające na wykonanie zamówienia lub występujące 

inne okoliczności (np. trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, 

warunki meteorologiczne oraz działania przyrody i inne), 

c) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany w przepisach 

obwiązujących w dniu zawarcia umowy, 

d) w przypadku pojawienia się na terenie objętym pracami zwierząt/organizmów chronionych lub 

cennych przyrodniczo, dla których prace założone w projekcie oraz obecność ludzi  

i urządzeń mechanicznych stanowią zagrożenie, termin realizowanych prac lub ich metoda oraz 

rozwiązania techniczne mogą ulec zmianie (co może mieć bezpośredni wpływ na terminowe 

wykonanie prac), 



 

e) zmian technologii, sposobu wykonania prac, warunków wykonania prac, jeżeli takie zmiany będą 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  

f) zmian osób zaangażowanych w realizację umowy z uwagi na niezależne od Stron umowy 

wystąpienie konieczności zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy  

np. odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, osób reprezentujących Strony  

w szczególności śmierć, choroba, ciąża i urlop macierzyński, wypadki losowe, nieprzewidziane 

zmiany organizacyjne, w tym również uniemożliwiające lub utrudniające realizację projektu); 

zmiana może nastąpić po akceptacji Zamawiającego osoby zastępującej, pod warunkiem,  

że posiada ona nie gorsze lub lepsze doświadczenie niż osoba zastępowana, 

g) zmian wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę: 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy  lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

h) zmian terminów wynikających z treści umowy ze względu na to, że przedłużeniu uległy procedury 

administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych. 

 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w Umowie nie stanowią istotnej zmiany Umowy oraz 

są wprowadzone do Umowy po wzajemnym poinformowaniu Stron o zaistniałej zmianie. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

X. FORMA PŁATNOŚCI:  

W przedmiotowym postępowaniu płatność zostanie podzielona zgodnie z etapowaniem: 

1) Etap nr 1 – pomoc przy sporządzeniu dokumentacji przetargowej w formie „zaprojektuj  

i wybuduj” wraz z nadzorem technicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 

przewidywany termin płatności po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z 

Wykonawcą robót.   

2) Etap nr 2 – nadzór techniczny na etapie projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz 

procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń przez Wykonawcę robót – przewidywany termin 

płatności po zakończeniu prac etapu nr 2: październik 2017 – kwiecień 2018, 

3) Etap nr 3 – nadzór nad realizacją robót budowlanych zakończonych ostatecznym odbiorem,  

– płatność w dwóch równych ratach: pierwsza w czerwcu 2018 r., druga płatność po protokolarnym 

odbiorze prac. 

XI. FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Fundacji uzasadnione wymogami oceny ofert według jednolitych kryteriów. 

2. Wezwania do przedstawienia elementów cenotwórczych mających wpływ na zaoferowaną cenę  

w przypadku, gdy cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na przedstawienie wyjaśnień. W razie braku odpowiedzi bądź niepełnej 

odpowiedzi, Zamawiający uzna ofertę za nieważną z powodu przedstawienia nierealnej ceny 

naruszającej zasadę uczciwej konkurencji. 

3. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 



 

4. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

5. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. O każdej 

zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do których 

skierowano zapytanie ofertowe oraz w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji oraz Bazie Konkurencyjności, zamieszcza stosowną informację 

na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Fundacji oraz Bazie Konkurencyjności. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przekazując 

swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru najkorzystniejszej 

oferty: 

a) kiedy każda z ofert będzie podlegać odrzuceniu bądź, 

b) nie wpłynie żadna oferta bądź, 

c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie 

minimum 3 dni ofert dodatkowych. 

9. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

wcześniej ofertach podstawowych. 

 

XII. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: 

pisemnie lub drogą elektroniczną. 

 

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym  

z nim osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacją 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 1. 



 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XIV. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

     ul. Bażyńskiego 1A, Gdańsk 80-952,  

godziny pracy 07:30 – 15:30 

Kontakt: Mateusz Dembina, tel. 58 523 33 73,        e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 
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Z a ł ą c z n i k  n r  1  –  o p i s  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycji będącego 

doświadczonym inżynierem budownictwa. Głównymi zadaniami wykonawcy jest m.in.: 

a. pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej w formie „zaprojektuj i wydrukuj”,  

b. nadzór techniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

c. nadzór techniczny na etapie projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz procesu 

uzyskiwania wszelkich pozwoleń przez Wykonawcę robót, 

d. nadzór nad realizacją robót budowlanych, 

e. uczestnictwo i nadzór nad odbiorami. 

 

Lokalizacja i opis docelowej inwestycji: 

Rezerwat przyrody Beka, położony w powiecie puckim w gminie Puck. Infrastruktura przewidziana jest na 

działkach: Obręb Osłonino: Dz. 33/2, Dz. 2, 61/2; Obręb Moście Błota: Dz.1/2, Dz.97/4. Poza rezerwatem: 

Obręb Osłonino: Dz. 33/1.  

Rezerwat jest częścią obszaru chronionego Natura 2000. Obejmuje ochronę nadmorskich wilgotnych łąk 

tzw. słonaw oraz rzadkich zbiorowisk młak turzycowych oraz bogatej awifauny lęgowej i przelotnej. 

Rezerwat jest objęty Dyrektywą ptasią – pozostaje w obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków (PLB 220005 

Zatoka Pucka) oraz Dyrektywy siedliskowej – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH 2200032 Zatoka Pucka 

i Półwysep Helski). 

Podczas docelowej inwestycji warunki prac od etapu przygotowania dokumentacji przetargowej, projektu 

koncepcyjnego, projektu budowlanego aż do realizacji zależą od regulacji prawa ochrony przyrody  

i kompetentnych organów państwa, co Wykonawca będzie musiał uwzględnić podczas realizacji swoich 

zadań. 

Infrastruktura turystyczna składać się będzie z: 

• 1 wieża obserwacyjna  

• 1 kładka obserwacyjna nad powierzchnią słonaw, 

• ok. 15 tablic edukacyjnych, 

• 3 kładki przez rowy i kanały (przejścia dla pieszych), 

• Znaki informacyjne i drogowskazy około 16; 

• 2 miejsca postojowe dla 8 rowerów każdy. 

• ogrodzenie drewniane typu żerdzie-słup o długości około 2.600 m oraz ogrodzenie typu słup-

lina o długości około 150 m. 

 

Okres realizacji całości zamówienia: lipiec 2017 – listopad 2018 

 

Zakres działań w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1. Etap nr 1 (realizacja do października 2017r.)- przygotowanie dokumentacji przetargowej w formie 

„zaprojektuj i wybuduj” oraz udział w postępowaniu przetargowym: 

a. Uzgodnienie programu funkcjonalno – użytkowego (załącznik nr 5) 

b. Uzgodnieniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zadania „Zrównoważona 

turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”. 

c. Kontrola przedstawionej dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i przydatności dla 

celu, któremu ma służyć. 



 

d. Pomoc inwestorowi w formułowaniu dokumentacji przetargu w zakresie rozwiązań technicznych, 

dokumentacji wykonawczej, harmonogramu itp. 

e. Nadzór techniczny, wsparcie Inwestora w postępowaniu przetargowym. 

2. Etap nr 2 (realizacja październik 2017-listopad 2018) - nadzór techniczny na etapie projektu 

koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń przez Wykonawcę 

robót, w tym: 

 

1) Na etapie projektu koncepcyjnego 

a. Analiza zgodności projektu z podstawą formalną (prawo lokalne). 

b. Analiza uwarunkowań wynikających z „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” wraz z późniejszymi zmianami ze szczególnym uwzględnieniem aspektów. 

c. Analiza proponowanych rozwiązań pod kątem poprawności technicznej, materiałowej  

i funkcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem : 

- trwałości projektowanych elementów; 

- czynników kosztotwórczych; 

d. Analiza krajobrazowa projektu, sformułowanie wytycznych inwestorskich dla projektantów. 

 

2) Na etapie projektu budowlanego – do pozwolenia na budowę 

a. Analiza wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń, oraz kompletności opracowania w relacji do 

wymogów formalnych jednostki administracyjnej wydającej pozwolenie na budowę. 

b. Analiza proponowanych rozwiązań technicznych pod kątem ich neutralności środowiskowej. 

c. Monitorowanie ze strony FRUG postępu czynności administracyjnych. 

d. Nadzór, wraz z administracją FRUG nad wykonawcą w zakresie stworzenia projektu budowlanego 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO z dnia 

25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) z późn. zm. 

 

3. Etap nr 3 - Realizacja inwestycji wraz z odbiorem 

a. Weryfikacja przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej obiektu, sformułowanie 

uwag i wytycznych  inwestorskich i kontrola ich realizacji w projekcie. 

b. Udział w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót w celu realizacji inwestycji.  

c. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane,  

w szczególności art. 25 i następne i postanowieniami kontraktu. 

d. Okresowa kontrola postępu prac na budowie oraz kontrolowanie Wykonawcy w zakresie 

terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z budżetem i umową między Wykonawcą i FRUG. 

e. Dokonywanie oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych mu dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz ocen wizualnych oraz dokonywanie oceny zgodności wykonania robót  

z programem  funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

f. Sprawdzanie wytyczenia robót. 

g. Wydawanie decyzji dotyczących akceptacji i odrzucenia materiałów i elementów robót. 

h. Weryfikacja rozwiązań zamiennych proponowanych przez Wykonawcę, pod kątem ich zgodności 

z projektem budowlanym i koncepcyjnym oraz pod kątem ich poprawności technicznej. 

i. Ustosunkowanie się do: propozycji, uwag i wyjaśnień Wykonawcy inwestycji wpisanych  

do Dziennika budowy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2te


 

j. Kontrolowanie, weryfikacja i akceptacja dokumentacji Wykonawcy inwestycji w tym: 

- harmonogramu realizacji inwestycji,  

- harmonogramu płatności,  

- projektu zagospodarowania placu budowy,  

- projektu organizacji robót,  

- zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

- zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),  

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 

k. Poświadczanie płatności należnych Wykonawcy inwestycji w trakcie realizacji robót. 

l. Reprezentowanie Inwestora w sprawach technicznych. 

m. Potwierdzenie zakończenia robót. 

n. Weryfikacja i niezbędny udział w czynnościach odbiorowych, tj.: 

- odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorów częściowych, 

- odbiorów ostatecznych robót. 

m. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z a ł ą c z n i k  n r  2  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 
……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

         Adres 

 
……………………………………………… 
         nr telefonu, adres e-mail 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 11/BEKA/2017 z dnia 29.06.2017 r. na usługę pełnienia 

obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji 

w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody 

Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, przedstawiam swoją ofertę: 

 

Całkowita cena brutto za realizację całości zamówienia wynosi: 

 

……………………….…………………………… zł brutto, 

 

słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 

 

Na cenę całkowitą składają się kwoty następujących etapów: 

1. Etap nr 1 - …………………….…………..……. zł brutto 

2. Etap nr 2 - ……….…………………………..…. zł brutto 

3. Etap nr 3 - ………………………………………. zł brutto 

 

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena, jako cena ryczałtowa została prawidłowo skalkulowana 

i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania.  

Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty związane  

z pozyskaniem niezbędnych dokumentów, materiałów oraz w szczególności całość wynagrodzenia za 

świadczone usługi. 

 

Oświadczam/y : 

• Jestem osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane opisem przedmiotu zamówienia* 

• Dysponujemy osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane opisem przedmiotu 

zamówienia * 

 

 



 

 

 

Posiadam/y: 

• Poświadczenie doświadczenia powyżej 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 40 pkt.* 

 

• Poświadczenie doświadczenia od 3 do 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 20 pkt.* 

 

• Poświadczenie doświadczenia do 3 roku po uzyskaniu uprawnień budowlanych – 0 pkt.* 

 

 

*UWAGA! Wykonawca może oświadczać jedynie jedno zdanie w ramach klauzuli „Oświadczam/y” oraz 

„Posiadam/y”  

Inne oświadczenie albo brak wyraźnego oświadczenia będzie skutkowało przyznaniem 0 punktów w 

odpowiednich kryteriach oceny ofert. 

 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 
                                                Pieczątka i podpis oferenta 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  3  – d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  O  B R A K U  P O W I Ą Z A Ń  Z  Z A M A W I A J Ą C Y M  
 

Dane oferenta: 
 
Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/ faks: ………………………………………….          Adres e-mail: ..…………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………….         REGON: ………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora 

nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu  

pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, nie jestem powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą  

w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A, jak również osoba która będzie wykonywać przedmiot zamówienia,  

a którą dysponuje nie jest powiązana w przedstawiony sposób. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji 

Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
                       (data, podpis i pieczątka upełnomocnionego  
                                         przedstawiciela Oferenta) 

 
 

 
 
 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  4  – d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  

 

Oświadczenie dotyczące osoby 
 

Składając ofertę w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na: 

 

na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji 

do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla 

Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

oświadczamy, że następująca osoba/y będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia: 

Lp. 

Imię i nazwisko 

inspektora 

nadzoru 

Data 

uzyskania 

uprawnień 

Nazwa nadzorowanej inwestycji 

infrastruktury turystycznej (zgodnie z 

IV Zapytania ofertowego) 

Kwota inwestycji 

 

Data 

realizacji 

inwestycji 

1.  

    

2.      

3.      

4.      

 
Oświadczamy, że wskazana/e osoba/y zostaną oddelegowane do realizacji zadania wskazanego w Opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
*W ślad za oświadczeniem wykonywania nadzoru zgodnie z Rodz. IV musi iść dokument potwierdzający rodzaj 
i poprawność wykonania roboty budowlanej, w szczególności referencje. 
 
UWAGA! Do niniejszego oświadczenia należy dołączyć ważny dowód posiadania ważnych uprawnień 
budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogiem wskazanym w 
Rodz. IV pkt 1 Zapytania Ofertowego. 

__________________ dnia __.__.2017r.  

        ……………………………………………………………. 

         Podpis Wykonawcy 


