
Ogłoszenie z dnia11.07.2018 roku

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru 

Informacje o ogłoszeniu:

Termin składania ofert: do dnia 27.07.2018 roku

Nazwa Zamawiającego:

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 27.07.2018 roku

- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra,

- przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli, ul. Ochla  
– Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra,

- przesłać mailem na adres: sekretariat@muzeumochla.pl

2.  We wszystkich  przypadkach decyduje data i  godzina wpływu oferty  do siedziby Zamawiającego. 
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy,  
zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć  
do oferty.

 4.  Dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  mogą  być  przedstawiane  w  formie  oryginałów  lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

 5. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania 
ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego 
złożenia  w  terminie  krótszym  niż  1  dzień  przed  terminem  składania  ofert.  Odpowiedź  zostanie  
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Pytania należy kierować na adres e-mail lub telefonicznie: 

sekretariat@muzeumochla.pl tel. 68 321 15 91

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Renata Reska-Żelek – Główny Specjalista ds. finansowo-projektowych

Irena Lew - Dyrektor

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.



7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest  pełnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru dla  zadania  inwestycyjnego pn. 
„Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 1.006.710,00 zł 
netto.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie 

Miejscowość: Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dla pełnienia funkcji  Inspektora Nadzoru dla zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Kultury  Europy  –  w  kulturze  regionu  –  II  etap”  o  szacunkowej  wartości  
kosztorysowej 1.238.253,70 zł brutto.

OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum poprzez uzupełnienie zabytkowej przestrzeni o 2 kolejne 
obiekty  (wraz z wprowadzeniem w nich funkcji  ekspozycyjnych,  magazynowych oraz edukacyjnych)  
oraz dokończenie systemu zabezpieczeń p.poż., instalacji antywłamaniowej i odgromowej. 

Przedsięwzięcie posiada pozwolenie na budowę wydane w 2016 r.

Planowany wybór wykonawcy prac budowlanych i instalacyjnych: sierpień 2018 r. i lipiec 2019 r.

Planowane zakończenie i odbiór inwestycji: kwiecień 2019 r. i grudzień 2019 r. 

 Zakres ww. zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji robót obejmuje:

1. Głównym zadaniem inwestycyjnym jest budowa obiektów kubaturowych:
a. Budowa Stodoły z Lisowa (Pz=73,78m2)
b. Budowa Młyna wodnego z Sądowa (Pz=68,75m2)
c. dokończenie  systemu zabezpieczeń p.poż.,  instalacji  antywłamaniowej  i  odgromowej  (prace  
ziemne) oraz przyłączenie nowych obiektów do istniejącego systemu.

Budowa Stodoły z Lisowa wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji.  
(Pz=176,42m2+73,78m2=250,20m2)

Charakterystyka formy
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: dwukondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 45st.



Opis i gabaryty budynku
Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – Stodoła
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: projektowanej stodoły 6,60 m, całkowita 22,38 m
Szerokość: 11,18 m
Wysokość do okapu: 4,21 m
Wysokość do kalenicy: 9,84 m
Kąt nachylenia dachu: 45o
Powierzchnia zabudowy projektowanej stodoły: 73,78 m2
Powierzchnia zabudowy całkowita: 250,20 m2
Powierzchnia użytkowa projektowanej stodoły: 61,90 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 361,29 m2
Kubatura: 1 756 m3

Budowa Młyna wodnego z Sądowa (Pz=68,75m2)
Charakterystyka formy
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: jednokondygnacyjny  -
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45st.

Opis i gabaryty budynku
Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – młyn
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 10,66 m
Szerokość: 6,45  m
Wysokość do okapu: 4,44 m
Wysokość do kalenicy: 7,95 m
Wysokość kondygnacji użytkowej – 2,66 m
Kąt nachylenia dachu: 45o
Powierzchnia zabudowy: 68,75 m2
Powierzchnia kondygnacji użytkowej: 54,45 m2
Kubatura: 658 m3

Harmonogram realizacji zamówienia:

Sierpień 2018r. – Grudzień 2019r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 



Załącznik nr 5 - Zakres obowiązków

Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z  

następujących powodów: 

1.  Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Okoliczności siły wyższej.

4. Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku 

VAT.

5. Zmian redakcyjnych umowy.

6. Przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

7. Zmian  w  sposobie  realizacji  i  terminie  wykonania  zamówienia  na  roboty  budowlane  i  

instalacyjne, nad którymi pełniony jest nadzór.

8. Zmian przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony 
Wykonawcy wobec Zamawiającego.

 Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający  może wyrazić 
zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do  wyrażenia  takiej  zgody  i  nie  rodzą  żadnego  
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Z  postępowania  wyklucza  się  Wykonawców,  którzy  należą  do  tej  samej  grupy  kapitałowej.  Przez  
powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  
osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami 
wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem i  wykonującymi  w  
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
pozostawaniu  w związku małżeńskim,  w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  prostej,  
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii  bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.



Wyklucza  się  również  podmioty  biorące  bezpośredni  udział  w  przygotowywaniu  niniejszego 
postępowania lub posługują się w celu złożenia oferty osobami biorącemu udział w tych czynnościach. 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  udzielania  Wykonawcy  wyłonionemu  w  niniejszym 
postępowaniu zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone.

 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena oferty (C) - waga 70%

 Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą  
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą  
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:

 C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 70%

 gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);

Cbad - cena oferty badanej (zł);

 Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 70,00 pkt.

2. Doświadczenie – waga 30%

Prowadzenie  nadzorów  inwestorskich  przy  robotach  budowlanych  o  wartości  nie  mniejszej  niż 
1.300.000,00 zł netto przy obiektach wpisanych do Rejestru Konserwatora Zabytków lub inwentarza 
muzealiów.

 Od 0 do 1 nadzoru – 0 pkt.
 Od 2 do 3 nadzorów – 15 pkt.
 Powyżej 3 nadzorów – 30 pkt.

Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30,00 pkt.

 Sposób podania ceny

 1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie 
wszystkie  koszty  związane z  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  jest  stałą  przez cały  okres  trwania 
umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z 
wykonaniem zamówienia.



 2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, podaną  
cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po  
przecinku.

 3. Cena oferty musi uwzględniać:

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

 Prawidłowe ustalenie  należnej  stawki  podatku VAT należy  do  obowiązków Wykonawcy zgodnie  z  
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.  
1054 tj. z późń. zm.).

 c)  podatek dochodowy,  składkę na ubezpieczenie  zdrowotne,  składki  na ubezpieczenia społeczne  
płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty 
tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

W przypadku  nie  wybrania  Wykonawcy  (np.  brak  ofert,  odrzucenie  ofert)  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie zadania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak  
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia  
ryczałtowego określonego w ofercie.


