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Oświęcim, 3 listopada 2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPROSZENIE 

 

W imieniu firmy Synthos S.A. oraz spółki S54 Sp. z o.o., zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji 

ofertowej dotyczącej tematu/zadania: 

„INSPEKTOR NADZORU W BRANŻY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ 

 – BUDOWA NOWEJ JEDNOSTKI BUTADIENU PŁOCK” 

1. WPROWADZENIE: 

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 2048/2022 jest wykonanie nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej w trakcie budowy instalacji NJB zlokalizowanej na terenie firmy PKN Orlen w Płocku, zgodnie 

ze specyfikacją opisana w punkcie 2. 

• Lokalizacja:    Płock, Chemików 1, nowe tereny inwestycyjne 

• Termin rozpoczęcia:  po 01.03.2023 r  

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji Zamawiającego oraz 

uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla 

przygotowania Oferty i zawarcia Umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

a) Szczegółowy termin wizji lokalnej winny być każdorazowo uzgodniony z osobą do kontaktu:  

Marek Wilmanowicz - Kierownik Projektu,  

tel.: +48 783 944 820, e-mail: marek.wilmanowicz@synthosgroup.com.  

b) Szczegóły wizji lokalnej Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem 

dwudniowym, podając liczbę osób biorących w niej udział.  

c) Osoby biorące udział w wizji lokalnej zobowiązane są do posiadania ubrania roboczego (kask, 

kamizelka odblaskowa, obuwie robocze, okulary ochronne). Zamawiający przydzieli przewodnika  

i odpowiednich specjalistów. 

d) Podczas wizji lokalnej niemożliwe jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej. 

2. ZAKRES 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej: 

I. pełnienie nadzoru nad realizowanymi umowami wraz z odbiorem robót i usług w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz 

harmonogramy; rozwiązywanie problemów technicznych, 

II. nadzór nad kompletnością i jakością dokumentacji projektowej przekazywanej przez Wykonawcę, 

Opiniowanie rozwiązań technicznych, analiza dokumentacji technicznej, współpraca z biurami 

projektowymi 
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III. kontrola jakości urządzeń i materiałów w zakresie posiadania świadectw, dopuszczeń i 

wymaganych certyfikatów oraz wszelkich innych wymaganych umową i przepisami prawa 

dokumentów dopuszczających do użycia; 

IV. optymalizacja realizacji i uzgadnianie z wykonawcami zamiennych rozwiązań 

V. potwierdzanie wykonania robót realizowanych w ramach projektu 

VI. udział w naradach koordynacyjnych na każdym etapie realizacji prac projektowych i 

realizacyjnych; 

VII. zgłaszanie dostrzeżonych usterek, wad i egzekwowanie ich usunięcia; 

VIII. prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym, 

procedurami firmowymi oraz wymogami kontraktu, 

IX. Dbanie o środki bezpieczeństwa oraz standardy jakościowe;, nadzór nad przepisami BHP 

3. WYMAGANIA: 

• Wykształcenie wyższe w kierunku inżyniera budownictwa 

• doświadczenie w pracy na budowie i nadzoru podwykonawców 

• doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-

budowlanej 

• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów inwestycyjnych w branży konstrukcyjno-

budowlanej 

• doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej   

• prawo jazdy kat. B 

• znajomość AutoCad, MS Office, MS Project 

• znajomość programu SAP będzie dodatkowym atutem 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

4. TERMIN NADSYŁANIA OFERT – 24.11.2022 r.  

5. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć w terminie określonym w Procedurze Przetargowej na adres mailowy: 

anna.wojcik2@synthosgroup.com  lub za pośrednictwem linku w mailu z zaproszeniem do złożenia oferty.  

 

W przypadku opóźnienia w złożeniu oferty z winy składającego, firma Synthos informuje, że zgodnie 

 z procedurami wewnętrznymi taka oferta może nie być brana pod uwagę. 
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Oferta powinna zawierać: 

1) warunki handlowe, uwzględniając poniższe założenia: 

a. zryczałtowana cena netto; 

i. Oferta ma zawierać cenę łączną całego przedmiotu zapytania - wynagrodzenie jest 

ryczałtowe i obejmuje wykonanie kompletnego Przedmiotu zamówienia.  

ii. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. 

iii. Oferta ma zostać złożona walucie PLN. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie opłaty 

związane z wykonaniem Przedmiotu zapytania ofertowego z zastrzeżeniem, iż do 

wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z 

obowiązujących przepisów podatkowych VAT.  

2) potwierdzenie warunków płatności - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowej faktury 

VAT wraz z kompletem wymaganych załączników w tym obustronnie podpisanego protokołu odbioru 

prac,  

3) Pełne dane firmy  

4) Przedstawienie referencji dotyczących analogicznych Usług 

5) Przedstawienie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

6) listę przewidywanych podwykonawców lub oświadczenie o realizacji pełnego zakresu własnymi 

siłami. Podwykonawcy nie przysługuje prawo dalszego podzlecania prac, 

7) Informacje o materiałach, danych i dokumentach wymaganych do udostepnienia ze strony 

Zamawiającego, 

8) Zakładane zasoby do realizacji zadania. 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY: 

• Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty. Oferent, którego oferta została 

wybrana, otrzyma powiadomienie o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia szczegółowych 

kwestii Umowy/Zamówienia. 

• Po rozpatrzeniu ofert, o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni mailowo. 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie 

bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania oferentów. 

• Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent. 

• Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

• Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym 

w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert 

złożonych przez firmy uczestniczące w przetargu.  
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów (np. posiadanych 

certyfikatów), analizy sytuacji finansowej potencjalnego Podwykonawcy, jak również możliwość 

przeprowadzenia audytu. 

• Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych 

• Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU: 

Kwestie handlowe: 

Anna Wójcik – Starszy Specjalista ds. Zakupów Strategicznych  

Tel. +48 33 847 24 98, Mob. + 48 885 510 480, Email: anna.wojcik2@synthosgroup.com  

Kwestie techniczne: 

Marek Wilmanowicz – Kierownik Projektu, Dyrektor Operacyjny S54 

Tel.  +48 783944820 Email: marek.wilmanowicz@synthosgroup.com  

Lub 

Piotrowski Artur Email: Artur.Piotrowski@synthosgroup.com  

 

8. WYJAŚNIENIA TREŚCI = PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

Zamawiający informuje, iż oferentom na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania 

pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia.  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego później niż 5 dni roboczych przed upływem 

terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Pytania należy kierować droga mailową na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com.  

9.  ZAŁĄCZNIKI 

Poniższe załączniki stanowią integralną cześć zapytania ofertowego: 

1. Załącznik 1 - OWZU_PLENG 


