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ZAPYTANIE OFERTOWE  
(wartość zamówienia poniżej 130 000 zł) 

 
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R 
klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 
wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej 
infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00” 
 
 
1. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl, działający  

w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl , Rynek 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia 
oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 
2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową  
i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do 
km 2+700,00”. 

2. Zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego zapytania: 

a. Zał. Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
b. Zał. Nr 2 – wzór umowy na nadzór 
c. Zał. Nr 3 – projektowane postanowienia umowy na roboty budowlane 

4. Nadzór realizowany będzie od daty przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu 
budowy do czasu zakończenia robót i rozliczenia umowy na roboty budowlane będące 
przedmiotem nadzoru. Planowany okres pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz  
z rozliczeniem budowy – ok. 16 miesięcy 
Planowany termin wykonywania robót budowlanych – wrzesień 2021 r. –listopad 2022 r. 

 
5. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że spełnia niżej wymienione warunki: 

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował 
przynajmniej jedno zamówienie polegające na sprawowaniu nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi przebudowy lub 
budowy drogi klasy minimum Z o wartości robót minimum 3.000.000,00 zł 
brutto , 
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b. dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia  
następującymi osobami: 
Inspektor nadzoru  branży drogowej 
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje:  
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń, 
- doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert pełnił nadzór inwestorski co najmniej nad jednym zamówieniem 
polegającym na wykonaniu robót drogowych dotyczących przebudowy lub 
budowy drogi klasy minimum Z o wartości minimum 2.000.000,00 zł brutto 
Inspektor nadzoru branży sanitarnej  
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje :  
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
Inspektor nadzoru  branży elektrycznej 
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje: 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń 
Inspektor nadzoru branży teletechnicznej 
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje : 
- uprawnienia do kierowania  robotami  budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Geodeta 
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje:  
- uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 2052 tj.  ze zm.). 
Archeolog 
Wymagana liczba osób – 1  
Minimalne kwalifikacje: tytuł magistra archeologii, 12 miesięczna praktyka 
terenowa 

 
6. Wybór oferty 
 

Kryterium wyboru oferty – cena 100 % 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć zgodnie  

z załączonym wzorem w terminie do dnia  23.08.2021 r.  do godz. 14.00 w formie  
pisemnej  w sekretariacie ZDM , ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl (otwarcie nastąpi 
niezwłocznie po terminie składania ofert). 
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8. Do oferty należy załączyć : 

a) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania 
b) dowody (referencje) potwierdzające należytego wykonanie usług wymienionych  

w wykazie 
c) wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania 

 
9. Załączniki:  

1. opis przedmiotu zamówienia 
2. formularz ofertowy 
3. wzór umowy na nadzór 
4. projektowane postanowienia umowy na roboty budowlane 
5. wzór wykazu usług 
6. wzór wykazu osób 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  ul. Wybickiego 1, 

37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com ; 
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com lub telefonicznie: 16 679 03 35 w. 207, w 
godzinach od 7.00 do 15.00  ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem 

 Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów 
archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
Dyrektor 

Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu 
mgr inż. Jacek Cielecki 
 
 


