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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 
Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa wiaty w Górkach” w okresie realizacji 

przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy o roboty budowlane do dnia zakończenia rzeczowego 

i finansowego inwestycji. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru  w sposób 

określony w art. 25 i 26 Prawa budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą 

techniczną w tym zakresie.  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu 

inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:  

a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 

b) zarządzanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi 

do tej ustawy, a także zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, 

c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i/lub pozwoleniem na budowę, a także 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

d) rozwiązywanie, w uzgodnieniu z Inwestorem, problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji 

robót, 

e) wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, 

sprawdzanie postępu i nadzorowanie robót, 

f) niezwłoczne informowanie Inwestora o każdym ryzyku przekroczenia zakładanego wynagrodzenia 

Wykonawcy robót budowlanych i podejmowanie działań eliminujących takie ryzyko, 

g) sprawdzanie dokumentów oraz faktur załączonych do rozliczenia robót Wykonawcy robót budowlanych 

i ich podpisanie, 

h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych,  

i) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie,  

j) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia ewentualnych wad, 

k) dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji, a także dopełnienie formalności związanych 

z przekazaniem Inwestycji do użytkowania. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązuje się 

w szczególności do: 

i. stwierdzenia gotowości do odbioru,  

ii. przekazania Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 

l) wykonywanie uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane, 

m) wnioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych należnych odszkodowań lub kar 

umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia 

postępowania bez wyboru, którejkolwiek ze złożonych ofert.  

Ofertę proszę złożyć do dnia 29.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Prószkowie,  

ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - 

www.bip.proszkow.pl. 

 

                      Burmistrz  

                 Krzysztof Cebula 

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach realizacji mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – 

wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko – czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

 w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. 


