Stargard, 01.12.2017 r.
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego
nad budową instalacji fotowoltaicznej

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych
kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.
UWAGA!
Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej
usługi.
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6,
73-110 Stargard
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową
instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie,
realizowanej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego (Oś Priorytetowa 02 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 02.10 Zwiększenie
wykorzystania źródeł odnawialnych, Cel Tematyczny 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
we wszystkich sektorach, Priorytet Inwestycyjny – 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych) i obejmuje m.in.:
- nadzór nad budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW (modułów fotowoltaicznych w ilości 7148 szt.)
zlokalizowanych na terenie Stacji Ujęcia Wody i Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie. Zakres obowiązków
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U.
2013r . poz.1409 z późn. zm.).
Umowa o dofinansowanie RPZ.02.10.00-32-A019/16-00
III. CEL DZIAŁANIA
Celem zadania jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznej produkującej energie elektryczna tylko i wyłącznie w
celu zasilania w energię obiekty technologiczne - Ujęcia Wody i Oczyszczalni Ścieków.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Max. do 31.08.2018 roku.

V. ELEMENTY WYCENY
W ofercie powinno zostać zawarte:
1) nazwa i adres Wykonawcy
2) cena w zł (netto i brutto)
Wzór formularza wyceny jest dołączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia, jako załącznik nr 2.
VI. FORMA SKŁADANIA WYCENY
Elektronicznie na adres: oferty@mpgk.stargard.pl
VII. TERMIN SKŁADANIA WYCENY
7.12.2017 r. do godz. 11:00
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
Postępowanie
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny
Płatności
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym
1. Okres obowiązywania umowy rozpocznie się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych przez
Wykonawcę. 90% wynagrodzenia będzie płatne w równych miesięcznych transzach. Wysokość transzy
stanowi iloraz wynagrodzenia ryczałtowego zgodnego z ust. 1 i liczby miesięcy zgodnych z liczbą miesięcy
liczonych od dnia udzielenia zamówienia nie później niż do dnia 31.08 2018 roku.
2. 10% wynagrodzenia Wykonawcy wypłacone gdy:
a) wszystkie czynności wynikające z realizacji umowy o roboty budowlane zostaną wykonane i zostanie
podpisany protokół odbioru końcowego,
b) wszystkie czynności włącznie ze złożeniem raportu końcowego przez Wykonawcę zostaną przełożone
Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
IX. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Krzysztof Felisiak
Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji
tel. kom. +48 519 546 949
e-mail: krzysztof.felisiak@mpgk.stargard.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. S.Okrzei 6 , 73-110 Stargard

