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Zna} spfawy \ł MPŚL: AG.26.L202I
Bęe& dn.2,01 .202l t,

zamawiający, którym jest Muzeum PiastóW śląskich w Brzegu, 49_300 Brzeg, Plac Zamkorłry l, wpisaną do

nejestru insi}tucji kuliury prowadzonego przęz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Pod
nr 69/2006, NtP: l ąl -tl-jz-aoą zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania -,,Konserwacja i renowacja Poń8lu Glównego Bramy z8mkowej z8mku
piastów ślą;kich w Brzegu" _ finansowanego z budżetu Mini§tra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i

Sportu. szcz€góIy i charakter zadania, które będzie nadzorowane znajdują się na bip,zamek,brz€g,pl w

zakladce,,Zamówienia publiczne".

l, Zgodnie z art.2 |Jst.l pkt l ustawy z dnia 11 września 2019 r. _ Prawo zamówień publicanych,

us'tawy nie stosuje się dó zamówień, których wartość jest mniejsza niż l30 000 zł,

z, óńó według wzoru stanowiącego załąiznik nr l do niniejszego zaproszenia do składania ofert,

należ} przesłić na a&es poczty elektronicmej: sekretariat@zamek,brzeg,pl
Oferte należv przesłać w tęrminie do dnla 7.07.202t r,. do godz. l0,00,

3. Termin realizacji zamówien ia- zamawiający planuje zrealizować zamówienie w miesiącach lipiec
_ listopad 202j r. Podanie dokładnej daty uzaleźnione jest od termin! podpisania umo\ł? z

wykonawcą plac - po przeprowadzeniu przeiargu przez MuŻeum Piastów Śląskich w Brzegu,

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO LŁOŻENIA OFERTY

6.

4.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofeńę,z_

nujniZr"ą ."ną n"tto plus podatek Ve1 obejmującą całość przedmiofu zamówienia i będzie posiadał

,tóŃn" t*ainr.ucje prżewidziane prawem dó objęcia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

Pńość będzie dokóny*anu na ,""hunek bankow} Wykonawcy w terminie 30 dni (po zakończeniu

zadani) od dostarczenia prawidłowo wystawionęj fakfury VAT, w8żn€; zmawiający zastrz€ga

.oti" i.ur"o ao oOstąpienia od niniejsiego postępowania_na każdym jego etapie bez podawania

;;i";y;y. O ,nyUorze oferty Żamawiający poinformuje z8 pośrednictwem portalu

bip.""r.k,rr".g,pl w zakladce,,Zamówienia publiczne",

lnformacje dotyczące przerwarzania danych osobowych, Administratorem Danych Osobowych-jest

Muzeum"Piastów śtąśt i"t * Brzegu,4,9_300 Brzeg, Plac Zamkowy l,tel,7,7 4|6 32 57, e _ mail:

,.r.i"turluip"u."t.bizeg,pl. Administrator wymaczył lnspektora ochrony Danych, Z którym można

się skontakiować na adrJs-Muzeum. Dane osóbowe przetwarzane są_na podstawie art. ó ust. l lit. b i

"- 
horpo.rąa."nlu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/!19 z 2'7,04,2016 r, w sprawie

o.-Ir'ó o.żu rrry" mych w związku,zirzetwarzaniem danJ_ch osobowych i w sprawie swobodnego

pir.płv*" i.r.i.ń danych oraz uctrylenia dyrektywy g5l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię
'O.ryńl rOi. Urz. Uń l l 19, s.li tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofeą lub

*yli;ńl; ;."*y oraz obowiązków obligacyjnych powstaĘch pomiędzy jednostką z podmiotem

JJn}.r, oru"nu poastawie art. O ust, t lit. c nOÓO, tj, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego

nu ńd.inirruto.u * związku z ustawą z dnia l l wiześnia 2019 r, - hawo zamówień publicmych,
'J"i" 

p.r"i*"r^"" są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, konta

[unXoi.go, ŃrP, PeSiL 1dot, osoby fizycznej), Nie przekazuje się danych do innych odbiorców lub

pu,i.r*u iir."i"go poza teienęm Poisti iUE, Ókres pzechowywania danych wynosi 4 lata, Katalog

n."* orzvstugutcvch osobie: dostępu do swoich danych oraz orrzymania ich kopii: do sprostowania

i;;;*i;i"'-'d;";t i; oeroni.r;niu p,..t*u"uniu danych: wniesienie sprzeciwu co do

#;;;i. luni.t ;' *ńri.n iu skargi do organu nadzorczego właściwego we względu 
_na

i"nt ulną o.t ronę janych osobowych - ńezesa Uizędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku

stwierdzenia naruszęnia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zeblania,

podanie danych jest łaiunkiem ,orporn-lu oferty iiwarcia uT9*y Y p'llp1llu 1!:1il:
danych nieziędńych do zawarcia umowy. możemy odmówić jej podpisanla, Nle stosuJe slę

autómarycznego przetwarzania danych, w tym profilowania. 
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(mi€jścowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowę MPŚL w Brzegu z dnia ............,.. ...-..20..... r, dotyczące

zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art.2 ust, l pktl ustawy z dnia llwrześnia20l9
r. _ prawo zimówień publicznych. pn. ..Konserwacja i renowacja portalu Głównego Bramy Zamkowej

Zamku Piastów Śląskich w Brzegu", niniejszym składamy ofeńę o następującej treści:

2. Oferujemy wykonanie zamówienta za:

Cenę netto """ ",zł;
Obowiązujący podatek VAT Yo, ...,.......""""""""zł,
Cena brutto... .... .,.......,......""""zł,

3. przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje postawione/zawarte przez

Zuma,uiując"go * zaplaniu ofeńowym oraz projekcie umowy i nie zgłaszamy do nich

zastrzężeń.
4. Oświadczamy, żejesteśmy związani niniejszą ofertą przez "-"""""""" """"dni,
5. oświadczamy, że żapoznaliśmy się z przedmiotem robót, które mają być nadzorowane

i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag.

l , Nazwa i adres Wykonawcy:

l. Dane księgowe (NIP, REGON, Nr rachunku bankowego)... ,...

(data i podpis osoby upowaźnionej/Oferenta)

Załączniki:
l.........,...........,,....
2.....,.,...........,.....,..
3.........,............,....
4............,.....,,.......



(Proiekt)

UMoWA nr ..../2021

o PEŁNlENlE NADzoRU lNWEsToRsKlEGo

w ramach realizacji zadania pn. ,,Konserwacja i renowacja Portalu Głównego Bramy Zamkowej Zamku
Piastów Śląskich w Brzegu" finansowanego z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

ZaWarta dnia ..,..............,2o2L r. w Brze8u pomiędzy:

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac zamkowy 1, 49-300 Brzeg, NlP: 7 47 -t3,32,6o4, wpisanym

do Rejestru lnstytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego W

WarszaWie pod nr RlK 69/2006, reprezentoWanym przezi

Dariusza Byczkowskiego, Dyrektora Muzeum

zwanym dalej lnwestorem,

a

w imieniu którego(ej) działa:

zwanym dalej lnspektorem Nadzoru,

zwa nych dalej zgodnie stronami,

§1,

lnwestor zleca, a lnspektor Nadzoru przyjmu,ie do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskie8o w ramach zadania ,,konserwacja i renowacja pońalu Glównego Bramy zamkowej

Zamku piastów śląskich w Brzegu", zlokalizowanego w Brzegu,49-300 Brzeg przy placu Zamkowym 1,

zwanego dale., ,,lnwestycją,,. Zadanie będzie realizowane W dniach ...........zoz7 _ zo.7t.2o2L r,

1.

3.

§2,

lnspektor Nadzoru oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia niezbędne do

wykonania umowy iwykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń.

lnspektor zobowiązu.je się w ramach prowadzonego nadzoru do reprezentowania lnwestora na

budowieprzezsprawowaniakontrolizgodnościjejrealizacjizprojektemipozwoleniemna
budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne.i oraz postanowieniami umowy

..*,.rt"i , wykonawcą robót. Zobowiązuje się także do Wsparcia merytorycznego jako ekspert W

pracach komisji przetargowej na wylonienie wykonawcy (doradztwo dla członków komisji).

lnspektor Nadzoru zobowiązany jest w szczególności do:

1) przybycia na teren budowy na każde uzasadnione wezwanie lnwestora i wykonawcy robót

objętych nadzorem;
2) udzielenia na żądanie lnwestora informacji o stanie realizacji robót;

3j sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

uczestniczeniewpróbachiodbiorachtechnicznychorazprzygotowanieiudzialw
czynnościach odbioru gotowych elementów lub zrealizowanych etapów robót;



4) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, jak też dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

5) potwierdzanie ilości ijakości faktycznie Wykonanych robót oraz usunięc|a Wad;

6) sporządzanie lub kontrolowanie prawidlowości dokumentów stanowiących podstawę dla

rozliczeń budowy;
7) udział w czynnościach odbiorów technicznych określonych w umowie między lnwestorem a

WykonaWcą;

8) współpracy z projektantem prac sprawu,iącym nadzór autorski nad realizacją zadania.

4. lnwestor, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni lnspektorowi Nadzoru następujące

d o ku menty:
1) pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem konserwatorskim,

2) komplet dokumentacji projektowej Wraz z kosztorysem, przedmiarem robót isToWiR - W 1

egz;
3) program prac konserwatorskich.

§3,

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, lnspektor Nadzoru będzie Wykonywał od dnia

rozpoczęcia robót Wymienionych w §1 - do dnia faktycznego zakończenia robót planowanego na

miesiąc Iistopad 2oz! r. w wypadku przedłużenia terminu robót z powodów leżących po stronie

wykonawcy prac - lnspektor nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia za dalsze czynnoŚci okresie

dodatkowych robót.

§4,

Tytułem wykonania niniejszej umowy w lnspektor Nadzoru otrzyma wynagrodzenie w kwocie

netto ............,..,...... zł (słownie:...,... złotych). Do kwoty zostanie doliczony podatek

VAT W Wysokości 23%.

§5,

1. Wynagrodzenie lnspektora Nadzoru, o którym mowa w §4 płatne będzie W całości, W terminie 30

dni od daty WystaWienia rachunku przez lnspektora Nadzoru. PłatnoŚĆ będzie realizowana

przelewem na rachunek bankowy podany przez lnspektora Nadzoru. Rachunek bankowy

lnspektora to:

1.

§6,

lnwestor może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez lnspektora w sposób

niez8odny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy bądź

też utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

lnspektor Nadzoru może odstąpić od umowy W przypadku, gdy zwłoka W rozpoczęciu robót, nad

którymi ma pełnić nadzór przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w umowie z

wykonawcą robót albo też W razie lub przerwy W robotach, trwa,iącej ponad 30 dni, za którą

lnspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialności.

odstąpienie Wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających każda ze stron może odstąpić od umowy za

30 dniowym okresem wypowiedzenia.

3.

4,



2.

§7,

W przypadku odstąpienia przez lnwestora od umowy z przyczyn określonych w §6 ust. 1 umowy,
lnspektor Nadzoru zapłaci lnwestorowi karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
określonego w § 4.
lnwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach o8ólnych odszkodowania
przeWyższającego WysokoŚĆ zastrzeżonych kar umoWnych.

§8,

Zmiana, uzupełnienie lub uchylenie niniejszej umowy wyma8a pod rygorem nieważności formy
pisemnej. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. sądem właściwym do rozstrzy8ania sporów jest Sąd wlaściwy dla miejsca

wykonania umowy.

§9,

Administratorem danych osobowych pozyskanych W związku z realizacją przedmiotu umowy jest

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac zamkowy 1,49-300 Brzeg. Dane będą przetwarzane i

przechowywane na podstawie obowiązków Wynikających z zawarcia umowy pomiędzy stronami (ań.

6 ust. 1 lit. b RoDo), a także na podstawie przepisóW szczególnych, W tym fiskalnych. Dane lnspektora

Nadzoru nie będą przekazywane lub udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem obowiązków

prawnych wynikających z odrębnych praw - w sytuacjach wystąpienia przez organa ścigania lub

wymiaru sprawied liwości. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat. lnspektorowi Nadzoru PrzYsługuje
prawo do informacji o jego danych osobowych posiadanych przez lnwestora w związku z wykonaniem

niniejsze.j umowy, sprostowania danych, a W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności lub

bezpieczeństwa ochrony danych osobowych - skarga do publicznego organu centralnego właściwego

ze względu na ochronę danych osobowych. Petna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie

internetowej Muzeum Piastów śląskich W Brzegu, WWW.zamek.brzeP,ol W zakładce ,,dla

zWiedzających".

§10.

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§11,

1.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących e8zemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

2,sądem wlaściwym dla rozstrzygania sporów powstatych na tle wykonania niniejszej umowy będzie

Sąd wtaściwy dla siedziby lnwestora.

lnspektor Nadzoru lnWestor


