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Oznaczenie sprawy: CSZC.BOZ.273.1.2022    Szczawnica, 27.05.2022 rok 

Zatwierdził: 

D Y R E K T O R  
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 

w Szczawnicy–Jabłonce 

Jan Jurek 

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/ 

CENTRUM KSZTAŁCEANIA I WYCHOWANIA OHP W SZCZAWNICY-JAŁBONCE 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT  

na inspektora nadzoru inwestorskiego dla prowadzonych remontów  
w  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce 

1.TRYB POSTĘPOWANIA  

1.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy PZP z dnia 

11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,2054,2269, z 2022 r. poz. 25,872). 

1.2.  W sprawach nieunormowanych w mniejszym postępowaniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509,2459)) 

1.3. Niniejsze postepowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

1.4. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

 z późń. zm) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.4.1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu 

bezpośrednio od osób fizycznych jest Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-

Jabłonce, ul. Szlachtowska 75 b, 34-460 Szczawnica, 

1.4.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 

w Szczawnicy-Jabłonce można się skontaktować pod adresem e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl, 

lub pod numerem tel. 18 262 27 80, 

1.4.3. W/w dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
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1.4.4. Odbiorcami w/w danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, 

1.4.5. W/w dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy, 

1.4.6. Obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od 

osób fizycznych w przedmiotowym postepowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji 

umowy, 

1.4.7. W odniesieniu do w/w danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

1.4.8. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio 

w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych*, 

− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO**, 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, 

której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, 

1.4.9. Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio 

w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

1.4.10. Na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
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2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami 

remontowymi realizowanym w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce.  

2.2. Zadania remontowe przewidziane do realizacji w 2022r.: 

a) Zadanie nr 1 - remont hali napraw pojazdów samochodowych - szczegółowy zakres robót 

budowlanych określają załączniki nr 1.1-1.3 do zapytania. 

b) zadanie nr 2 - remont zbiornika p.poż - szczegółowy zakres robót budowlanych określają 

załączniki nr 2.1-2.3 do zapytania. 

c) Zadanie nr 3 - remont warsztatów gastronomicznych wraz z zapleczem budynku internatu - 

szczegółowy zakres robót budowlanych określają załączniki nr 3.1-3.3 do zapytania. 

d) Zadanie nr 4 - remont sali (auli) w budynku dydaktycznym - szczegółowy zakres robót 

budowlanych określają załącznik nr 4.1- 4.3 do zapytania.  

2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zadań w przypadku braku wyłonienia 

wykonawcy na realizację robót budowlanych. 

2.4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.  

2.5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 

2.6. Oznaczenie przedmiotu Zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

- 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego, 

- 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli, 

- 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi, 

- 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego, 

- 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego, 

- 71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego, 

2.7. Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, 

nadzorowaniem, zarządzaniem pracami remontowymi oraz egzekwowaniem warunków umowy 

od Wykonawcy/Wykonawców zadań remontowych prowadzonych na terenie Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce. 

2.8. Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi być zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa budowlanego. 
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2.9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie 

uprawnienia budowlane lub podmioty dysponujące osobami posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia w tym zakresie. 

2.10. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  

w Szczawnicy - Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica oraz Filia Centrum Kształcenia 

i Wychowania OHP w Jabłonce ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jabłonka. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku. 

4. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

4.1. Cena brutto – 100 % 

4.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę. 

4.3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie zadania remontowe, które podlegać będą nadzorowi 

inwestorskiemu.  

4.4. Zamawiający nie dopuszcza do prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, cena oferowana musi 

być wyrażona w złotych.  

4.5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji któregokolwiek z zadań, kwota wynagrodzenia zostanie obniżona  

o wartość niezrealizowanego zadania zgodnie z kwotą podaną w ofercie.  

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

5.1. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 roku do godziny 10:00. Oferta złożona po terminie 

nie będzie rozpatrywana. 

5.2. Podpisaną ofertę należy przesłać w formie skanu lub w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej  mailem na adres: ckiwszczawnica@ohp.pl 

5.3. Zaleca się aby Wykonawca potwierdził otrzymanie oferty przez Zamawiającego pod numerem 

telefon: 18 262 27 80 lub 444 -07-04 w godzinach pracy Centrum, tj. od 7:45 do 15:45. 
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6. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

6.1.  Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

6.2. Oferta musi zawierać uzupełniony druk „OFERTA” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszego zapytania. 

6.3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie skanu, lub w formie 

elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem osobistym 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  i składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

6.4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. 

6.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6.6. Termin związania z ofertą – 30 dni od upływ terminu składania ofert. 

7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

7.1. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania się z Wykonawcą  

drogą mailową. 

7.2. Zamawiający zapewni ze swojej strony bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielania 

dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

8. POZOSTAŁE WARUNKI 

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny 

rezygnacji. 

8.2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania najkorzystniejszej oferty, gdyż żadna 

ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom zamówienia. 

8.3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących złożonych ofert. 

8.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego przed 

upływem termin składania ofert. W przypadku wprowadzenia ewentualnych zamian zostaną one 

zamieszczone na stronie internetowej i będą wiążące przy składaniu ofert. 
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8.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w złożonych 

ofertach. 

8.7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie 

uchylał się od realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród 

pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny. 

8.8. Z postępowania zostaną wyłączone podmioty o których mowa w stawie z dnia 13 kwietnia 2022 

roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835) 

8.9. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu zapytania Zamawiający 

udostępni na własnej stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

8.10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Ewa Gąsienica-Konopka,  

tel. 18 262 27 80,  444-07-04. 

9. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 1, 

Załącznik nr 1.2 –  Przedmiar robót – zadanie nr 1,  

Załącznik nr 1.3 –  STWIORB- zadanie nr 1, 

Załącznik nr 2.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2, 

Załącznik nr 2.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 2,  

Załącznik nr 2.3 – STWIORB – zadanie nr 2, 

Załącznik nr 3.1 – Dokumentacja projektowa – zadanie nr 3, 

Załącznik nr 3.2 – Przedmiar robót – zadanie nr 3,  

Załącznik nr 3.3 –  STWIORB – zadanie nr 3, 

Załącznik nr 4.1 –  Dokumentacja projektowa – zadanie nr 4, 

Załącznik nr 4.2 –  Przedmiar robót – zadanie nr 4, 

Załącznik nr 4.3 – STWIORB – zadanie nr 4, 

Załącznik nr 5 – Druk „Oferta”, 

Załącznik nr 6 – Wzór mowy. 
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