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ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza do złożenia ofeńy na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży
budowlanej ielektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim
prawem budowlanym w imieniu i na lzecz Urzędu Statystycznego w Lublinie nad realizaĄą zadania
w ramach zadania inwestycyjnego ,,ModernizaĄa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Lubllnie
przy uI. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia lnformatorium wraz
z modernlzaąą sieci LAN w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pom|eszczeń dla lnformatorium
w ramach projektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa
dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim iangielskim) systemu informacji skierowującej
do systemów informacyjnych statystyki i systemów resońowych - dostępnych dla obywateli,
przedsiębiorców ipracowników administracji publicznej poprzez pońa! informacyjny GUS.
Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk
dostępu do lnternetu".

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wybranej branzy dotyczy części l, !! oraz !l! vrłv.
zadania inwestycyjnego, określonego projektami budowlanymi, dokumentacją techniczną, przedmiarami
robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które są dostępne na stronie internetowej
Urzędu Statystycznego w Lublinie (http://lublin.stat.qov.pll) lub w siedzibie ZamawiĄącego, tj, Urząd
Statystyczny w Lublinie, ul. St, Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, pok. 5,

Obowiązki inspektora określone są we wzorze do umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania,

2. Przewidywany okres realizacji zadania inwestycyjnego
Przewidywany okres realizaĄi zadania inwestycyjnego którego nadzór jest przedmiotem niniejszego
zapytania to 1 1 sierpnia 2O14 r, - 17 listopada 2014 r,

BENEFlGJENT:
orówruv unzĄD sTATysTyczNy
Al. Niepodległości 208

tel, (O22) 608 31 00
fax (022) 608 38 63
www,stat.gov.pl



lNNOWACYJNA
Go5PoDARKA
NARoDoWA slRATFclA 5PÓ]Noścl

UNlA EUROPEJSKA
EUROPEJSKi FUNDUSZ

RoZWoJU REG|oNALNtco

3. Opis sposobu przygotowania ofeńy:
1. Przez Ofeńę należy rozumieć składany u zamawiającego Formularz ofeńy - stanowiący Załącznik

nr 1 do niniejszego zapytania.
2, Ofeńa powinna być sporządzona na Formularzu ofeńy.
3. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofeńę pod rygorem odrzucenia.
4. Ofeńa musi:

1) posiadać datę sporządzenia,
2) byĆ podpisana pfzez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

iskładania oświadczeń w jego imieniu,
3) byĆ opatrzona pieczątką imienną wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu.
5, Do ofeńy należy dołączycv,tykaz wykonanych prac o podobnym charakterze z ostatnich 3 latoraz

dokumenty potwierdzające, że osoby ubiegające się o zamówienie posiadają wymagane
uprawnienia i zaŚwiadczenia o przynależności tych osób do właściwej lzby.

6. ofeńę można dostarczyć w formie papierowej lub e-mailem na adres:
Urząd Statystyczny w Lublinie
ul, St. Leszczyńskiego 48,
20-068 Lublin
email : sekretariatuslub@stat.gov. pl

email: m. rzepecki@stat,oov. pI

7. W przypadku przesłania ofeńy e-mailem, ofeńa powinna byó zapisana w formacie PDF
zwidocznym podpisem i pieczęcią wykonawcy. Dotyczy to teź kopii dokumentów orazwykazu, o
ktorych mowa w pkt 5.

8. Wykonawca nie może dokonaó zmian ofeńy po upływie terminu składania ofeń,
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofeńy niezaleznie od

wyników postępowania.

4. Miejsce składania ofeń iwybór najkorzystniejszej ofeńy
Ofeńy należy składać w:

Urzędzie Statystycznym w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin,
email : sekretariatuslub@stat.gov. pl

email: m.rzepecki@stat,qov. pl

do dnia 29 lipca 2014 r, do godziny 9:00.
Wybór najkorzystniejszej ofeńy zostanie ogłoszony najpóźniej w dniu 29 lipca o godz. 15:00 na stronie
internetowej Urzędu pod adresem, http://www,stat,qov,plllublin.
Pisemna informacja o wyborze najkorzystniejszej ofeńy zostanie rozesłana e-mailem najpóźniej
w dniu 30 lipca 2014 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofeńę.
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5. lnformacje o sposobie finansowania
Nadzór inwestorski nad częściąl oraz lll zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 7 Społeczeństwo
informacyjne - budowa elektronicznej administracji dla Projektu System lnformacyjny Statystyki Publicznej
- 2 (S|SP-2) nr PO|G 7-23. Porozumienie o dofinansowanie nr PO|G.07.01.00-00-023113-00 z15
paŹdziernika 2013 r., Aneks nr 1/KSl SlMlK PO|G,07.00-00-023i13-01 z dnia 22,04.2014 r. Umowa na
realizację tych części będzie finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego orazw 15o/o z polskich środków kĘowych (współfinansowanie).

Nadzór inwestorski nad częścią ll zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1 realizowany jest ze
środków własnych Urzędu Statystycznego w Lublinie.

6. Kryterium, na podstawie którego zostanie wybrana najkorzystniejsza ofeńa jest
cena ofeńy - 1OOo/o

7. Pozostałe informacje
1, Do kontaktów w sprawie zapytania jest upowazniony Marcin Rzepecki, tel, 81 5332051 wew.

1 60, 695255303, email: m,rzepecki@stat,gov,pl.
2, Wykonawcazwiązany będzie ofeńą przez okres 30 dni.
3. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na każdym etapie bez

podania przyczyny.

Załącznik:
Załącznik nr 1 - Formularz ofeńy
Załącznik nr 2 - W zór umowy

zatwierdził:
DYREKToR

(podpis ipieczątka Dyrektora US)
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