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                                                                                               Grójec, dnia 22.03.2018r. 
 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
o wartości do kwoty 30 000 EURO 

 
 
I. Zamawiający: 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10,   
05-600 Grójec zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru nad wykonaniem 
robót  budowlano- montażowych i teleinformatycznych dla wykonania infrastruktury 
teleinformatycznej  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
II. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zlecenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży 
ogólnobudowlanej przy realizacji zadania: roboty rozbiórkowe, budowlane i 
montażowe, mające na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji 
pomieszczeń po byłym Zakładzie Rehabilitacji PCMG umiejscowionym na IV Pietrze 
budynku głównego szpitala na pomieszczenia Polikliniki wraz ze sprawowaniem 
kontroli rozliczenia inwestycji. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie czynności inspektora nadzoru 
w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie w szczególności: 
 

 Reprezentowanie PCMG Sp. z o.o. (Inwestora) na budowie poprzez 
dbanie o jego interesy, sprawdzanie i kontrolę zgodności jej realizacji z 
projektem, obowiązującymi przepisami i najnowszymi zasadami wiedzy 
technicznej; 

 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, 
a w szczególności zapobieganiu zastosowania materiałów wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

 Sprawdzanie i dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu, 
uczestniczenie w próbach i pomiarach sieci; 

 Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia powstałych 
wad; 

 Niezwłoczne informowanie Inwestora o zaistniałych 
nieprawidłowościach; 

 Dopilnowanie przestrzegania harmonogramu czasowego realizacji 
inwestycji; 
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 Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z postanowieniami Prawa 
Budowlanego; 

 Wydawanie poleceń Wykonawcy mających na celu eliminację usterek i 
wad; 

 Wstrzymanie prac w przypadku zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 
przy zapobieganiu wypadkom i katastrofie budowlanej; 

 Sprawdzenie, zatwierdzanie i wprowadzanie koniecznych korekt do 
kosztorysów powykonawczych; 

 Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz egzekwowanie od 
Wykonawcy ujawnionych w tym okresie wad; 

 Współpraca z przedstawicielem inwestora na wszystkich etapach 
realizacji inwestycji; 

 Wykonanie niezbędnych prac i czynności do przekazania zakończonej 
inwestycji do użytkowania. 

 
2. Wymagane uprawnienia 
 

 Inspektor Nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane 
wykonawcze w branży konstrukcyjno – budowlanej, branży sanitarnej i 
elektrycznej 

 Posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzenia nadzoru budowlanego w przedmiotowej branży; 

 W przypadku powierzenia wykonywania nadzoru innym podmiotom 
należy przedstawić uprawnienia dla danego podmiotu oddzielnie; 

 
III. Miejsce wykonania zamówienia: 
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o. ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-
600 Grójec. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Czas trwania nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z dniem zawarcia niniejszej 
umowy i obowiązuje nie krócej niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków 
wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 
Zamawiający zastrzega sobie zmianę ww. terminu wykonania zamówienia w 
zależności od jego bieżących potrzeb oraz w przypadku zmian w harmonogramie 
realizacji pozostałych działań projektowych. 
V. Kryteria oceny ofert: 
Cena (brutto) - 100% 
VI. Sposób oceny ofert: Co= (Cn : Cb) x 100 
C0 - cena oferty, Cn - cena oferty najniższej, Cb - cena oferty badanej 
VII. Miejsce oraz termin składania formularzy ofertowych: 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego  
w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. 
Piotra Skargi 10 w sekretariacie  Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego,  w terminie do 30.03.2018 do godz. 10.00 
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2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum 
Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-
600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta na pełnienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej przy 
realizacji zadania „Przeniesienie Polikliniki PCMG do pomieszczeń po byłym 
Zakładzie Rehabilitacji” nie otwierać przed dniem 30.03.2018r. do godz. 1030” 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
VII. Załączniki: 
Formularz oferty 
Wzór umowy  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Marzena Barwicka                              

Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

 


