
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dotyczy: świadczenia usług nadzoru inwestorskiego 

1. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją inwestycji polegającej na dostosowaniu do aktualnych przepisów 

pożarowych budynku Zamawiającego w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A, poprzez 

wydzielenie pożarowe klatki schodowej i części dróg ewakuacji oraz wykonanie instalacji 

oddymiania klatki schodowej, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów 

objęcia nadzorem inwestorskim (wymagane: uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń), 

powyższego zamierzenia inwestycyjnego. 

Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej stanowi pierwszy etap realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu do aktualnych przepisów pożarowych 

budynku biurowego ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, oznaczony  w części rysunkowej 

projektu budowlano-wykonawczego jako „ETAP 1A”. Uprzejmie proszę przed złożeniem 

oferty o zapoznanie się z dokumentacją postępowania. 

Link do postępowania przetargowego: http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-

publiczne/przetarg,360.html  

Szacujemy, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, wynoszącym 60 dni, konieczne 

będzie odbycie nie więcej niż 16 wizyt w miejscu prowadzenia robót, czas trwania wizyty 

to około 60 min. Zawarcie umowy z Wykonawcą robót nastąpi na niezwłocznie po 

rozstrzygnięciu niniejszego postępowania, po zawarciu umowy z Wykonawcą robót. 

Rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w załączonym projekcie umowy. Roboty 

prowadzone będą w parciu o pozwolenie na budowę. 

W odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy przedstawić koszt brutto za jedną wizytę  

w miejscu prowadzenia robót.  

 

2. Termin i sposób składania ofert 

1) Oferty należy składać do dnia 08 października 2019 r. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem formularza ofertowego. 

2) Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: 

piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.  

3) Pytania, dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego należy kierować na adres  

e-mail podany w pkt 2).  

 

3. Kryteria oceny ofert:  
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/przetarg,360.html
http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne/przetarg,360.html


 
 

Kryterium Waga pkt 

Cena (C) 100 

4. Szacunkowa wartość zamówienia  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 

Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez 

NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia 

publiczne”. 

5. Informacje dodatkowe 

1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość żeby przed złożeniem oferty, dokonać 

wizytacji obiektów Zamawiającego w celu zapoznania się z uwarunkowaniami 

technicznymi. 

2) Budynki stanowiące przedmiot opracowania nie znajdują się w rejestrze zabytków.  

Załączniki: 

1. Wzór Formularza ofertowego 

2. Istotne postanowienia umowy 

 


