Wołów, 13.11.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pt.
„Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie””

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z siedzibą w Wołowie (56-100) przy ul.
Inwalidów Wojennych 26, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji
Inspektora nadzoru dla zadania pt. „Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-OpiekuńczoWychowawczego „Niezwykła Kraina” w Wołowie””.
Zakres robót oraz dokumentacja projektowa zadania dostępne są na poniższej stronie:
www.sonwolow.pl.
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i obejmuje okres do
przewidywanego terminu wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę robót budowlanych.
Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru wszelką dokumentację techniczną po podpisaniu
umowy. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora bezusterkowego
odbioru końcowego robót, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski. Planowany termin
realizacji i odbioru robót budowlanych: wrzesień 2018 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyte zrealizowanie przedmiotu zlecenia, w szczególności:
1. posiadają uprawnienia w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów odrębnych,
2. wykonywały podobne zlecenia w okresie ostatnich 3 lat.
Na potwierdzenie spełniania warunku spełnienia warunków, o których mowa powyżej, należy
przedłożyć:
1. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie
przepisów odrębnych,
2. aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
Inspektora nadzoru (dopuszczalne przedstawienie kopii),
3. oświadczenie dot. doświadczenia, które jest częścią formularza ofertowego.
Płatność realizowana będzie po wykonaniu usługi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i potwierdzeniu należytej realizacji usługi.
Zamawiający dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych po zrealizowanych i przyjętych
odbiorach częściowych robót budowalnych, dla których prowadzony jest nadzór zgodnie z
harmonogramem pracy uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
Proszę o podanie ceny za całość usługi: kwota brutto, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). Jeżeli
zlecenie byłoby realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia), cena brutto
powinna obejmować wszystkie składniki, również po stronie Zamawiającego (np. ubezpieczenie
zdrowotne, zaliczkę na podatek itp.).
Proszę o przedstawienie oferty cenowej listownie lub osobiście do dnia 22.11.2017 r., na adres
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
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