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                                                                                                         Wieruszów, dnia 8.08.2012r. 
 
Nr RP.272.11.2012                                                                                  Wg listy 
 
                                                             ZAPROSZENIE 
 

do złożenia oferty cenowej  na  pełnienie nadzoru inwestorskiego 
( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) 
 

1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej : 
1)  ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 
2)  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: 
„Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie nr …… ” 
3) ceny  podane w ofercie  mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
4) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką , 
5) oferta musi dotyczyć całości zadania nr 1 i/lub 2.   
  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie nr 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie polegająca na przebudowie           
i dociepleniu elewacji, przebudowie instalacji centralnego ogrzewania”.   
                   
Zakres robót obejmuje branże budowlaną i sanitarną. Z projektem i szczegółowym zakresem robót można 
zapoznać się na stronie internetowej http://bip.powiat-wieruszowski.pl – Przetargi Starostwa 
Powiatowego w Wieruszowie. „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie polegająca na przebudowie i dociepleniu elewacji, przebudowie 
instalacji centralnego ogrzewania”. Zakres nadzoru będzie obejmował:  
1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                           
z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,    

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                  
w próbach i odbiorach technicznych, przygotowywanie czynności odbioru i przekazania do użytkowania. 

4)  regularne wpisywanie do dziennika budowy swoich ustaleń i uwag, 

5)  nadzorowanie dynamiki i terminowości prac budowlanych,  

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia 
budowy ( potwierdzanie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechania robót). 

 7) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany.                                                                            


