Znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.162.2021

Kraków, 19.10.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie
ZAPRASZA
do złożenia oferty dla zamówienia pn.:

Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru projektowego nad wykonywanymi
robotami budowlanymi, zwanego dalej nadzorem autorskim,
w ramach realizacji inwestycji pn.
„Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie”
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie faktycznego pełnienia nadzoru projektowego nad
wykonywanymi robotami budowlanymi, zwanego dalej nadzorem autorskim, w ramach realizacji
inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz
w Krakowie”, polegającej na budowie budynku usługowego remizy strażackiej wraz z częścią
garażową, dojściem, dojazdem, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną,
wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, C.O., gazową oraz zewnętrznymi odcinkami
instalacji wewnętrznych: elektryczną (WLZ), wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 189/1, 189/4 obr. 106 Podgórze
przy ul. Rącznej w Krakowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
UWAGA!!!
Zamawiający informuje, że pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=141294 dostępna jest
dokumentacja opublikowana w postępowaniu na roboty budowlane dla ww. Inwestycji.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia
(OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osobę
posiadającą:
1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, potwierdzone aktualnym na dzień składania
ofert wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
i
2) doświadczenie zawodowe polegające na należytym wykonaniu co najmniej jednego projektu
budowlanego budynku o kubaturze nie mniejszej nie 700 m3 i posiadającego garaż o powierzchni
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nie mniejszej niż 45 m2, dla którego uzyskano ostateczną lub prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę.
Uwaga: Zamawiający poprzez sformułowanie ,,co najmniej” rozumie „nie mniej niż”.
3. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
3.1. Cena–100 % (pkt)
Ocena kryterium Cena, będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za realizację przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przyznawana będzie wg
następującego wzoru:
najniższa cena brutto oferty spośród wszystkich ocenianych ofert
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto ocenianej oferty
3.2. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, zostanie wybrana w niniejszym zamówieniu.
4. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego planowane jest
w listopadzie 2021 r., zaś zakończenie pełnienia nadzoru autorskiego planowane jest do 5
listopada 2022 r.
4.2. Istotne warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Zaproszenia.
5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ
5.1. Termin składania ofert: 26.10.2021 r. do godz. 9:00.
5.2. Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy i powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Zaproszenia;
2) Wykaz osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnej za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nią czynności (pełnionej funkcji), sporządzony wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 Zaproszenia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu określonym w pkt 2. Zaproszenia,
3) Kserokopię uprawnień budowlanych - na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu, zgodnie z zapisami określonymi w pkt 2. ppkt 1) Zaproszenia - potwierdzoną
„za zgodność z oryginałem” wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, osoby skierowanej do realizacji zamówienia,
4) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli osoba reprezentująca
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do
jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
5.3. Ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami określonymi powyżej) należy zeskanować oraz
przesłać drogą e-mailową na adres: zapytanie@zim.krakow.pl, w terminie określonym powyżej
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powołując się na znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.162.2021

UWAGA!!!
Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, albo bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego, nie będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.
6. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
6.1. Andrzej Kozera, nr tel. 12 63 07 624 – w zakresie merytorycznym
6.2. Michał Legutko, nr tel. 12 34 18 591, e-mail: zp@zim.krakow.pl – w zakresie proceduralnym
7. INFORMACJE DODATKOWE
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania oceny oferty w przypadku braku możliwości
ustalenia jej jednoznacznej treści z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
7.4. Oferty przesłane/złożone po terminie określonym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane.
7.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA
8.1. Załącznik nr 1 - Projektowane postanowienia umowy (PPU) wraz z załącznikiem nr 2 do PPU –
Klauzulą informacyjną
8.2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do PPU)
8.3. Załącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego
8.4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu
8.5. Załącznik nr 5 - Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich w Krakowie
(-)
Łukasz Szewczyk
19.10.2021 r.
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