
 

 

                                             

Głuchołazy, 10.01.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019 

na świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

 

w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 2014-2020,  

Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020”      

 

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Głuchołazach (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ze 

zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy        

( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z 

budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-

00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z 

chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w 

niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

SPZOZ w Głuchołazach”. 

 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania 

przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Samodzielny publiczny Zakład |Opieki Zdrowotnej  

ul. Parkowa 9  

48-340 Głuchołazy 

 

2. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem 

na adres Zamawiającego według wzoru przedstawionego poniżej: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy 

OFERTA 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019 

 

Inwestycja pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja 

budynku dawnej stołówko - świetlicy  ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału 

psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do 

budynku głównego”  



 

 

w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa 

efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami 

otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w 

niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”. 

 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2  zatwierdzony wzór 

umowy parafowany na każdej stronie. 

  

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

4) W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści oferty. 

5) Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania. 

7) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 

8) Oferty należy składać w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku do godziny 09:00 

na adres:  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SPZOZ ul. Parkowa 9 , 48-340 

Głuchołazy 

3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00-14:00 Tomasz Rudnicki 

 
Nr telefonu oraz adres mail do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

nr tel. +48 774391743 e-mail: zol-gl@wp.pl 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

1. Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ze 

zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy        

( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – 

Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z 

budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-

00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z 

chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w 

niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

SPZOZ w Głuchołazach”.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który należy objąć nadzorem inwestorskim, 

zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz STWiOR umieszczonych na stronie 

Zamawiającego https://zol-glucholazy.pl/page.php?id=63&title=page 

https://zol-glucholazy.pl/page.php?id=63&title=page


 

 

3. Wymagane jest od Wykonawcy posiadanie kwalifikacji i uprawnień w branżach w zakresie 

nadzorowanych robót, o których mowa w pkt. 4 ust. 1 i 2 niniejszego zapytania ofertowego 

oraz posiadanie przez osoby wykonujące nadzór minimum 5 letniego doświadczenia w 

świadczeniu usług nadzorów – odpowiednio do branży. 

5. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia realizowane będzie na terenie  

Wykonawcy ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy. 

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane od dnia 

podpisania umowy z Wykonawcą do zakończenia budowy.  

 

7. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIDCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1) Zał. Nr 1 – Formularz oferty  

2) Zał. Nr 2 – Wzór umowy 

 

8. KRYTERIA OCENY OFERT:  

Przy wyborze oferty Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie kryterium 

cena – 100%  

 

9.    OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ 

ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

OFERTOWEGO: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej 

z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. 

2)  Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, 

a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu: 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

- zmiany istotnych regulacji prawnych; 

- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego 

3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy 

i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

 


