
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZOCHCINKU 

 

Znak sprawy:  ZP.26.8.2017 
 

Zochcinek, dnia 03 sierpnia 2017 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją inwestycji pn.:  

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku 

przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” 

 
postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015  r. poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8) 

w trybie zapytania ofertowego  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  

Adres do korespondencji: Zochcinek 42, 27-500 Opatów 

Tel 15 868 28 18 

Godziny urzędowania 7
30

 – 15
30 

adres strony internetowej: www.zochcinek.pl 

e-mail: dps@zochcinek.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-

budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy  

ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie” w następującym 

zakresie: 

1.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

1.2 Elementy konstrukcji - strop , schody , sklepienia nad otworami 

1.3 Sufit podwieszany 

1.4 Ścianki działowe z płyt g/k 

1.5 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej 

1.6 Wyrównanie ścian-nakładanie powłok kryjących, malowanie, okładziny ceramiczne 

1.7 Okładziny podłóg 

1.8 Balustrady klatki schodowej 

1.9 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.10 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej 
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1.11 Instalacja p.poż. 

1.12 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

1.13 Biały montaż 

1.14 Instalacja centralnego ogrzewania 

1.15 Wentylacja 

1.16 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

1.17 Montaż korytek kablowych 

1.18 Tablice rozdzielcze 

1.19 Montaż instalacji sap 

1.20 Montaż urządzeń instalacji sap 

1.21 Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru 

1.22 Instalacja przywoławcza 

1.23 Montaż urządzeń instalacji przywoławczej 

1.24 Badania i pomiary 

1.25 Montaż instalacji specjalnych 

1.26 Wykonanie instrukcji p-poż 

1.27 Opinia kominiarska 

1 Adaptacja pomieszczeń parteru budynku po pralni i kuchni na potrzeby DPS 

2.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

2.2 Izolacje poziome ścian 

2.3 Sufit podwieszany 

2.4 Ścianki działowe 

2.5 Wymiana i montaż stolarki drzwiowej  

2.6 Wyrównanie ścian, nakładanie powłok kryjących, malowanie, okładziny ceramiczne 

2.7 Okładziny podłóg 

2.8 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

2.9 45332200-5 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 

2.10 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

2.11 45332400-7 Biały montaż 

2.12 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 

2.13 45331210-1 Wentylacja 

2.14 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

2.15 Montaż korytek kablowych 

2.16 Tablice rozdzielcze 

2.17 Montaż tablicy głównej 

2.18 Montaż instalacji SAP 

2.19 Montaż urządzeń instalacji SAP 

2.20 Uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru 

2.21 Badania i pomiary 

2.22 Montaż instalacji specjalnych 

2 Adaptacja pomieszczeń poziomu -3,6 kuchni pod potrzeby DPS 

3.1 
Dostarczenie i montaż dźwigu osobowego elektrycznego IHYDRAULICZNEGO podnoszenie od poziomu  

0,00 do -3,6 

3.2 Dostarczenie i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych z poziomu 0,00 na poziom +3,40 

3 Dostarczenie, montaż i wymiana urządzeń dźwigowych 

4 Kotłownia oraz instalacja gazu 
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Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony 
projekt umowy. 
Dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej www.zochcinek.pl w 

zakładce Zamówienie Publiczne → Bieżące → Ogłoszenie o Zamówieniu - Przebudowa 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Opatowie 

link: http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia jednego spośród inspektorów 

nadzoru jako koordynatora, który koordynuje działania pozostałych inspektorów. 

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje swym zakresem 

wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach przy ul. Szpitalna 4 w Opatowie 

(budynek pralni i budynek kuchni) oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2033/4  

i 2033/5 z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 

1) min. 3 lata posiadania uprawnień budowlanych w branżach: 

a) konstrukcyjno-budowlanej, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

2) wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót  

w zakresie: 

a) budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów kubaturowych,  

b) budowy, przebudowy instalacji i urządzeń sanitarnych (szczególnie : co, c.w.u., 

wentylacji mechanicznej) 

c) budowy, przebudowy instalacji elektrycznej wraz z systemem zarządzania energią  

o łącznej wartości nadzorowanego zadania min. 1 000 000 zł brutto. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przewidywany okres realizacji zadania „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Szpitalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Opatowie” od daty zawarcia umowy do 30 października 2018 roku. 

 

 

http://www.zochcinek.pl/
http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow
http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow
http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow
http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/46-dps-opatow
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V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego 

zapytania, która powinna: 

1) zawierać datę sporządzenia, 

2) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

3) być podpisana przez wykonawcę, 

4) do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta 

kserokopie uprawnień (zgodnie z punktem III.1) i referencji potwierdzających 

wykonanie wymaganych prac (zgodnie z punktem III.2). 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 

Opatów do dnia 09 sierpnia 2017r. godz. 10.00. - sekretariat DPS w Zochcinku lub 

drogą elektroniczną na email: dps@zochcinek.pl 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

ofertę. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń i strony internetowej 

Zamawiającego.  

VII. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena 100 %. 
 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania  

przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 

2. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 
 

p.o. Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 
/-/ Jarosław Basak 

 


