
 

Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew 

tel. 43 67815 19 
 

Załącznik nr 1 
Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i 
przyłączami w Wylazłowie” 
 

O F E R T A      C E N O W A 
Ja/My niżej podpisany/i 
...................................................................................................................................................... 
z 
siedzibą.......................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
                                           (dokładny adres wykonawcy wraz z kodem pocztowym) 

email: ……………………………………………….. tel. …………………………. 

składam/y* niniejszą ofertę na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz 
Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami                               
w Wylazłowie” projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 
28.08.2017 r. 
 
za cenę netto: ……………………..……… zł 
 
plus podatek VAT ………………………….zł 
 
tj. cena brutto ………………………….… zł * 
 
(słownie:......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................) 
 
 
Czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia potrzeby nagłego 
rozstrzygnięcia w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy 
i/lub w konsultacjach z Zamawiającym określamy na …………… godz. 
 
Częstotliwość wizyt na budowie - inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na 
budowie przynajmniej ……….……. raz/razy* w tygodniu ( częstotliwość wizyt na budowie 
zgodna z ofertą). 
 
…....................................                                                         ............................................ 
miejscowość i data       Pieczęć i podpis Wykonawcy 
          lub osoby uprawnionej do  
         reprezentowania Wykonawcy 
 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i 
przyłączami w Wylazłowie” 

 

  
……………………………………………. 

 miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji 

dotyczących moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) dla celów związanych z realizacją projektu pn.: 

„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu 

jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” projekt współfinansowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020. 

 

 

 

 

    _______________________________ 

podpis 
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Załącznik nr 3 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem                            
i przyłączami w Wylazłowie” 

…………………………….. 
miejscowość, data 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
Dane składającego ofertę 
Nazwa  
Adres  
Numer REGON  
Numer NIP  

 
Oświadczam, że spełniamy/spełniam* warunki udziału w postępowaniu: 

a) nie jestem/jesteśmy* wyłączony/wyłączeni* z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie 
jestem/jesteśmy* powiązany/powiązani* osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osobami wykonującymi                
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy. 

b) Posiadamy uprawnienia do świadczenia usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

c)  Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym                            
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) Gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

ogłoszeniu; 
f) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego; 
Ponadto oświadczamy, że:  
1.Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich 
żadnych roszczeń; 
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informację do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
3. Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów niezbędnych przy 
realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. 
4. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy, wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą 
realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli 
realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. 
5. Dokonałem/dokonaliśmy* wizji lokalnej w terenie. Przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdziłem/am* u 
Zamawiającego przynajmniej na 2 dni przed końcowym terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym.   

 
……………………………………………………….. 

Podpis składającego oświadczenie  
(tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę) 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem                          
i przyłączami w Wylazłowie” 
 

…………………………………. 
miejscowość, data 

 
OŚWIADCZENIE 

 braku występowania powiązań z Zamawiającym 
Zamawiający: 
Nazwa Gmina Pęczniew 
Forma prawna Jednostka samorządowa 
Numer REGON 730934393 
Numer NIP 8281359612 

 
Wykonawca: 
Nazwa  
Adres  
Numer Pesel  
Numer NIP  

 
Oświadczam, że osoba / podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie 

zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
Niniejsze oświadczenie oznacza, że NIE JESTEM powiązany z Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,                                    
w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
 pełnomocnika; 
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
                                                     ……………………………………………………….. 

                                                                   Podpis składającego oświadczenie  
                                                      (tożsamy z osobą lub osobami reprezentującymi Wykonawcę) 
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Załącznik nr 5 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i 
przyłączami w Wylazłowie” 

 

Umowa Nr ……../2017 

Zawarta w dniu ……………..2017 r. w Pęczniewie pomiędzy Gminą Pęczniew ul. Główna 
10/12, 99- 235 Pęczniew, tel.(043) 678-15-19 faks 678- 89- 94, NIP 828- 135- 96- 12 
REGON 730934393, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

1.Marcina Janiaka – Wójta Gminy Pęczniew 

a ………..………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………zwanym 

dalej "Wykonawcą", o następującej treści. 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia inspektora 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami                                  
w Wylazłowie” projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy 
wykonywaniu czynności, w tym zgodnie z przepisami wymienionymi w §10 umowy, jak 
również do zapewnienia udziału osób posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia 
obowiązku inspektora nadzoru budowlanego w branżach niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotowego zadania. 

3. Zakres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje także kontrolowanie 
prawidłowości fakturowania robót w zakresie kosztów wynikających z umowy z Wykonawcą. 

§2 Termin realizacji umowy 
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1. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru przez Inspektora nadzoru następuje z dniem przekazania 
placu budowy Wykonawcy robót tj. od dnia …………………………. 

2. Zakończenie pełnienia nadzoru następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego robót                 
i ostatecznego rozliczenia. 

§3 Obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) 

a. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, zgodnie                     
z dokumentacją projektową; 

b. reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

c. sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych robót i kontrolowanie jakości 
materiałów, celem uniemożliwienia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych                     
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie; 

d. sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających – w terminie do 7 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez sporządzenie odpowiednich wpisów do 
dziennika budowy; 

e. uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika             
z przepisów szczególnych; 

f. wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie 
poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

g. wstrzymywanie dalszego prowadzenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie; 

h. wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej 
realizacji zadania; 

i. sprawdzanie i dokonywanie odbioru skończonych elementów robót, w terminie do 7 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w 
protokołach odbiorów częściowych oraz potwierdzanie wykonania robót na (po sprawdzeniu) 
fakturach wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części robót; 

j. sprawdzanie dokonywanie odbioru robót objętych odbiorem końcowym – 
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w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o zakończeniu wykonania przedmiotu 
umowy; 

k. uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót 
bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na 
fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę; 

l. inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na budowie przynajmniej ………. 
razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz w sytuacjach wymagających 
nagłego rozstrzygnięcia ( częstotliwość wizyt na budowie zgodna z ofertą) 

m. dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

2. Stawienie się inspektora nadzoru inwestorskiego w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego) – w przypadku zdarzenia o 
charakterze nagłej potrzeby, długość czasu reakcji nie będzie dłuższa niż ……. godzin (czas 
zgodny z ofertą zleceniobiorcy) od odbioru przez zleceniobiorcę informacji przekazanej przez 
zleceniodawcę. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć zdarzenie nieprzewidziane  w 
harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy lub 
konsultacje z zleceniobiorcą w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, zamiennych lub 
zanikających oraz rozliczenia zadania  realizowanego przez wykonawcę robót. 

§4 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ustala się 
w wysokości: …………………….… zł brutto (słownie: 
……………………………..……………………………………………………………………
………………………….…….…..), w tym 23% podatek VAT w kwocie 
……………………… zł. 

2. Całkowite wynagrodzenie jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie przez cały czas trwania 
umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktur częściowych i końcowej, 
wystawionej przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez Zamawiającego po dokonaniu 
odbioru  danej części/ odbioru końcowego i zatwierdzeniu faktury częściowej/ końcowej 
wykonawcy robót, za ustalony przedmiot odbioru. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania 
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

5. W razie zwłoki w zapłacie Inspektorowi nadzoru wynagrodzenia przysługuje prawo 
naliczenia odsetek ustawowych. 
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§5 Podwykonawstwo 

Inspektor nadzoru nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania czynności innej 

osobie. 

§6 Warunki rozwiązania umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

a. jeżeli Zamawiający nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub Wykonawca przerwał ich wykonanie z własnej winy, w okresie dłuższym niż 14 
dni; 

b. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

c. powierzenia wykonania czynności inspektora nadzoru innej osobie bez zgody 
Zamawiającego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu winno być dokonane w formie pisemnej wraz                                     
z uzasadnieniem w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających 
odstąpienie. 

3. Zamawiający i Wykonawca może rozwiązać umowę za dwutygodniowym okresem 
wypowiedzenia. 

§7 Zmiany umowy 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których Strony 
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

§8 Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                 
w  formie kar umownych: 

a. Za każde nie wywiązanie się z obowiązków określonych w §3 ust. 2 niniejszej umowy 
naliczona zostanie kara dla Wykonawcy w wysokości 500,00 zł. 

b. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca to 
zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego umową. 
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c. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający to 
zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego umową. 

§9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy szczególne. 

2. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle niniejszej umowy, będzie właściwy 
sąd dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 

 
 
 

Dotyczy: zamówienia na wykonanie usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki 
Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i 
przyłączami w Wylazłowie” 

 
 

…………………………………. 
miejscowość, data 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA 
 WIZJI LOKALNEJ 

 
 
Oświadczam, iż w dniu ………………………………….. dokonałem wizji lokalnej miejsca 
realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia na wykonanie usługi pełnienia 
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. 
„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” 
 

 

 

Data: .....................................     ...........................................................  
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 

 

Potwierdzenie pracownika Urzędu Gminy w Pęczniewie  
 
Potwierdzam, iż w dniu  ………………………………….. oferent zgłosił się w siedzibie 
Urzędu Gminy w Pęczniewie, celem potwierdzenia oświadczenia o przeprowadzeniu wizji 
lokalnej miejsca realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia na wykonanie usługi 
pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. 
„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” 
 
 
 
 
Data: .....................................     ...........................................................  

podpis pracownika Urzędu Gminy w Pęczniewie  
 


