
ZARZĄDZENIE NR 219/10
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 28 lipca 2010 r. 

w sprawie:  wszczęcia  procedury udzielenia  zamówienia na podstawie  zapytania ofertowego na 
pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  w  trakcie  
realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie.

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 
następuje:

§ 1

W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej na 
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w trakcie realizacji 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie na kwotę poniżej 14.000 EUR 
rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 
zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

BURMISTRZ ŻELECHOWA
          (-)

     Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 219/10

Urząd Miejski w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44
NIP: 826-14-30-904 

…........................................................
Adres i nazwa dostawcy 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
2. Wymagany termin świadczenia usług: do 31.października 2011r.
3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 
4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów
5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6. Termin składania ofert: 06.08.2010 r.
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w trakcie realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
Żelechowie.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo 
budowlane (z późniejszymi zmianami) 
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2011
Dokumentacja techniczna na przedmiotowe zadania znajduję się w siedzibie Zamawiającego
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Wykonawca powinien w okresie ostatnich 3 lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykazać się wykonaniem z należytą 
starannością co najmniej jednej usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym 
przedmiot tego zamówienia tj. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji 
sanitarnej o wartości  co najmniej 3.120.000 zł brutto.
2) Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
Inspektor Nadzoru w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej winien posiadać następujące 
kwalifikacje:
a) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie 
b) posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Do oferty należy załączyć:
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (Do wykazu należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający 
wykonanie zamówienia).
Kopię uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

................................................................................................
Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 


