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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 
Nowogrodziec, 12.06.2013 r. 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOBI” Janusz Kolator 
ul. Obrońców Westerplatte 26 
58-700 Bolesławiec 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w 
miejscowości Nowogrodziec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 5 Regionalna Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku („Energetyka”), Działanie 5.1. Odnawialne źródła energii 
 

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad realizacją projektu 
wykonania (budowy) Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości 

Nowogrodziec 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad budową 
małej elektrowni wodnej na rzece Kwisa w miejscowości Nowogrodziec (gmina Nowogrodziec, 
województwo dolnośląskie). Nadzór inwestorski (budowlany) dotyczy robót budowli 
hydrotechnicznych. 
 
Planowana mała elektrownia wodna posiadała będzie moc 300 kW. Wybudowana zostanie na rzece 
Kwisie, przy stopniu wodnym w km. 60 + 090 (62 + 700) w miejscowości Nowogrodziec i 
wyposażona będzie w 2 turbozespoły o łacznej mocy 300 kW. 
 
Wszelkie dokumenty / decyzje wymagane w związku z planowaną inwestycją są dostępne do 
wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 

II. Warunki udziału w postępowaniu 
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1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, 
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- wykonali należycie w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. co najmniej jedną usługę 
polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad realizacjami budowli 
hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).  

 
2. Dokonanie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu nastąpi na 
podstawie złożonych ofert i dokumentów stanowiących załączniki do ofert (zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania). 

 
II. Miejsce i termin realizacji zamówienia 
 
Miejsce wykonania zamówienia:  
Mała Elektrownia Wodna będzie zlokalizowana na rzece Kwisie w km. 60+087 w miejscowości 
Nowogrodziec w gminie Nowogrodziec, województwo dolnośląskie.  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20 czerwca 2014 r. 
 
III.  Sposób obliczania ceny 

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT (kwota oraz 
stawka podatku). 

 
IV. Zawartość oferty 

Zawartość oferty określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 
stanowiącego formularz oferty, który jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.phukobi.pl 

 
V. Kryteria i sposób oceny ofert 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej przedstawione kryteria: 
 
Lp. Nazwa Waga kryterium  
1. Cena netto 70% 

2. 

Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego (budowlanego) nad realizacjami 
budowli hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln 
zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) od dnia 
1 stycznia 2007 r. (w oparciu o referencje).  

30% 

 Razem 100% 
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Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

S = C x 70% + D x 30 % 

gdzie:  S - suma uzyskanych punktów 
 C - punkty z kryterium cena 

D - punkty z kryterium doświadczenie w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego 
(budowlanego) nad realizacjami budowli hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln zł brutto 
(słownie: dwa miliony złotych) od dnia 1 stycznia 2007 r. (w oparciu o referencje).  
 

 
Kryterium 1 - Cena netto 

C = (Cmin / Cof) x 100  gdzie:  Cmin -najniższa cena wśród złożonych ofert 
     Cof – cena danej oferty 
     C- ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty 
 
 

   
Kryterium 2 – Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego (budowlanego)  nad 
realizacjami budowli hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln zł brutto (słownie: dwa 
miliony złotych) od dnia 1 stycznia 2007 r. (w oparciu o referencje).  

 

D= (Dof/Dmax) x 100   gdzie:  
Dof – liczba wykonanych usług sprawowania nadzoru inwestorskiego 
(budowlanego) nad realizacjami budowli hydrotechnicznych o 
wartości min. 2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) od dnia 
1 stycznia 2007 r. w danej ofercie.  
 Dmax – największa liczba wykonanych usług sprawowania nadzoru 
inwestorskiego (budowlanego) nad realizacjami budowli 
hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln zł brutto (słownie: dwa 
miliony złotych) od dnia 1 stycznia 2007 r. wśród złożonych ofert.  
 
D – ilość przyznanych punktów za kryterium doświadczenie w 
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego (budowlanego) nad realizacjami 
budowli hydrotechnicznych o wartości min. 2 mln zł brutto (słownie: 
dwa miliony złotych) od dnia 1 stycznia 2007 r. (w oparciu o 
referencje).  
 
 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 
ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Oferentem. 

 
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Miejsce: ul. Obrońców Westerplatte 26, 58-700 Bolesławiec 
Sposób: forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera). 
Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2013 r. do godz. 16:00. 
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Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone 
Oferentom. 

 
VII. Rozstrzygnięcie / wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty 
zakończenia terminu składania ofert.  
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej 
zamawiającego: www.phukobi.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego. 
 
VIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jest Janusz 
Kolator, tel.: 075 732 48 38 lub 601 563 993. 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 
        
 
 
         Z poważaniem, 
 
         
 
        ................................................................. 
         (podpis osoby upoważnionej) 
 


