
  

 
 

 
Ogłoszenie 

 
• Dane kontaktowe 
Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich 
61-623 Poznań ul. Wilczak 17 
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 
• Nazwa postępowania 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 
• Nazwa komórki, osoba do kontaktu 
Wydział Budowy i Utrzymania Dróg, Janusz Jankiewicz tel. 696 402 172, 61 64 77 554 jjankiewicz@zdm.poznan.pl 
• Adres pod którym umieszczony jest  opis przedmiotu zamówienia 
www.zdm.poznan.pl 
• Opis przedmiotu zamówienia  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Pomarańczowej, 
Migdałowej i Cytrynowej w Poznani, zgodnie z procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego ZDM oraz 
bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy.  
Wartość robót wynosi: netto 189 549,42 zł zł. 
 
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych i aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz prowadzenie 
działalności gospodarczej.  
Inspektor nadzoru zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas 
wykonywania robót wymagających nadzoru. 
Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, którzy nie wykonali lub wykonywali w sposób nie należyty, w 
szczególności niezgodnie z przepisami prawa budowlanego wcześniej udzielone zamówienia w zakresie pełnienia 
nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena. 
Wybranemu oferentowi zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j., Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zostanie udzielone zlecenie, które zostanie rozliczone na podstawie 
faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym. Faktury będą płatne przelewem do 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. Jako nabywcę na fakturze należy 
wskazać:     

MIASTO POZNAŃ 
Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
 

Do faktury należy załączyć dokument potwierdzający wykonanie zlecenia. 
 
W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,1 % wartości zlecenia za każdy 
dzień opóźnienia. 
W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nastąpi szkoda po stronie 
zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  
 
• Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej:  

• Czas trwania zamówienia 
Od dnia udzielenia zlecenia do dnia: 31.07.2018r 
• Warunki uczestnictwa 
Oświadczenie – formularz ofertowy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego 
TBU.224.0006.SM.2018r. 
• Miejsce i sposób złożenia ofert 



  

 
 

Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym w siedzibie 
ZDM  lub  przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości 
nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma 
możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.  
• Termin składania ofert 
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2018 r. godz. 15.00 
• Data  i godzina otwarcia ofert 
09.05..2018r o godz. 12.00 - Wydział Budowy i Utrzymania Dróg   


