
ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 

6711698541 - Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 

II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 Kołobrzeg 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem 

budowlanym nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń 

Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi celem dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych”. 

3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy ww. zadania 

inwestycyjnego, określonego przedmiarem  robót, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg 

(https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=1787699

8). 

4. Obowiązki inspektora określone są we wzorze umowy zał. nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby ubiegające się o 

zamówienie posiadają wymagane uprawnienia i zaświadczenia o przynależności tych 

osób do właściwej Izby. 

6. Przewidywany okres  realizacji zadania inwestycyjnego którego nadzór jest 

przedmiotem niniejszego zapytania to wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r. 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa nr 5                                

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 

Kołobrzeg do dnia 20.08.2021r.  

8. Otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa nr 5 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Arciszewskiego 20, 78-100 

Kołobrzeg w dniu 20.08.2021r. 

9. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Wzór umowy został załączony do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Kramarczyk – 

kierownik gospodarczy, tel. 94 35 16241 wew.25. 

12. Treść oferty: zgodnie z załączonym do niniejszego zapytania wzorem oferty – 

załącznik nr2. 

Oferta opatrzona datą, winna być podpisana przez Wykonawcę. 



13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 

każdym  etapie bez podania przyczyny.                                                          

  

                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu 

                                                                                    Jolanta Chmara 

 


