
 

 

        Skarszewy, dnia 27.12.2017r. 
 

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w Skarszewach 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Remontu budynku 
gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, 
usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie 
miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020” 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2017 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
Pełnienie funkcji inspektor nadzoru  przy realizacji projektu „Remontu budynku 
gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, 
usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i 
zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy 
Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” – zamówienie publiczne; sygnatura 
akt: GPK/4/2017 dostępne na stronie internetowej gpk.skarszewy.pl oraz stronie BIP: 
http://gpkskarszewy.ssdip.bip.gov.pl 

2. Zamawiający: 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 6, 83-250 Skarszewy 
www.gpk.skarszewy.pl, e-mail: gpk@skarszewy.pl tel. 585880692 

3. Termin realizacji zamówienia: do zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. „Remontu 
budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem 
placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem 
i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy 
Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji 15 marca 2018r. 

4. Kryteria oceny oferty: najniższa cena  
5. Oferty należy składać w biurze Spółki do dnia 08.01.2018r. do godz. 12.00 
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 08.01.2018r. o godz. 12.10  
7. Do oferty należy załączyć uwiarygodnioną kopię: 

a. posiadający uprawnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jedn.: Dz. U. z 
2016r. poz. 290) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w 
specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne 



 
 

 

uprawnienia w specjalności kostrukcyjno budowlanej, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r. 

b. potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i 

słownie na załączonym formularzu ofertowym. 
9.  Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem 
wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem  

„Zapytanie ofertowe nr 1/PSZOK/2017 na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy 
realizacji projektu „Remontu budynku gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach 
wraz z utwardzeniem placu, usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale 
związanej z gruntem i zadaszenie miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu 
„Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta 
i Gminy Skarszewy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail: 
gpk@skarszewy.pl w terminie wskazanym w pkt. 5 

10. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami jest: 
Łukasz Klamann tel. 585880692 

  

mailto:gpk@skarszewy.pl


 
 

 

 
………………………………….      …………………………………. 
 nazwa wykonawcy          miejscowość, data 

…………………………………. 
…………………………………. 
 
       Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Gdańska 6 
83-250 Skarszewy 

 
Dot. Zapytania ofertowego nr 1/PSZOK/2017 
 
Niniejszym składam/y ofertę na: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu „Remontu budynku 
gospodarczego przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach wraz z utwardzeniem placu, 
usytuowaniem lamp solarnych, wagi najazdowej nietrwale związanej z gruntem i zadaszenie 
miejsc na pojemniki na odpady, w ramach projektu „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skarszewy” realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020” 
 
w kwocie netto: ……………………………….. 

słownie: ………………………………………… 

podatek VAT (…%): ………………………….. 

słownie: ………………………………………… 

w kwocie brutto : ……………………………… 

słownie: ………………………………………… 

 
Wynagrodzenie umowne – ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego nr 
1/PSZOK/2017. 
 
W załączeniu przedkładamy uwiarygodnioną kopię:  
a. posiadający uprawnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z 

ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 290) do 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno 
budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności kostrukcyjno 
budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
przed 01.01.1995r. 

b. potwierdzenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
 

     ………………………………….. 
            Data, podpis i pieczątka wykonawcy 


