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Zaniawiając.v LA\ry§Ntr}O}Ą/§ POŁ& JSAI{NA PO§§C§ z siedzibą pod adresem Nowe Kawkłrvo lla,

'r-*42 
Jonkowo przeprowadeił prccedurę roz,eznania rlrrku r.v cęlu zebr*nia o{brt orilz lvyboru $-konarvcy dla

usłngi kcmtrlleksclrvego nałlzoru inwestorskicgo spra§jc}vanega prze;z osobę posiadającą rrprau niclńł
budorłlane do pełnienia siuncldzielnej fuŃcji technicznej rł budorvnictrvie. wiedzę tecłruiczną oraz praktykę

zalłodolr,łł dostosorvaną do stopnia skompłikowania przedrxotowych robót b*dolvlanych. lv którego zakrcs

wchodzi ąr.in.:

sprarł,owanie kontroli zgodności realizorvanvch robót budowlanvcłr z proiektem i,ĄŃ pozrł,olenierłł na

brrdorvę w oparciu cl przepisy arazzasady wiedzy technicznej"
* spr*lrł dz,anie _i Ńcści rvl,koryuanych rcból brrdorł,lanyeh"
* sprarr-dr*nie i adbiory r*bót budolvltiiry,*ll

- uczestniczenie w pró'bach i odbiorach lechnicanyclr ins{alacji. utządzeń lechniczxych i przewodó,łv

korninowyctrr oraz prz_vgotorł,anie i i:dział w c:r4,rurościacil rrdbiom gcltorł,_vclr obi*któly budowlaryclr i

przeka;ryr,vanie ieh cio ury&arvłrnia,

- llczsslniczenię rv sz€i§gu spotkrłn konsultacyjttvch,

-- uslł*ęnie harrnonograrnrr i kolejności prac.
* kontrolcwan,ie roz}iczeribu,dorął.

2. §pcsóh rozeznania I.-lnku

Zarxarliający poryskal ora.z porówiral 3 ot"eĄ w celu rvybrairia of"erty najkorzystniejszej ucl}o\\,{)

3" Terłnin rozeznani* ryxrku oł,az ze}:n*rre ofer$

Zanrarviając1,- dokonał przedrniotowęgo roz-eznania rynku rv tenłinie 04-08.0t.2021 r,

9l l rul, a.Ją tq t Ą; {Łh \ LBR{l l'l'$l\l',f; t t}:

23 124,00 z-ł / 18 8S{}.0* zl

§*xedsiębi*rs{x*;,§tłdq}w,}xxe §Vłl,!ei*etl
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Frojektorł,arrie i Nadzór Sieci i tnstaiacji
Sanitanry.,ch Jacek Ko złorł,ski

20 787 "00 r} / 16 9*a,00 ń
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Proiekt wspóffinansawany ze środków §urapejski€ga Fundusżu Razwcju Regionalnego w ramcch
RegionalneEo Prlqramu ape{dcyjnego Wajewództwa Wcrmińsko-1u4azurskiegr: ng lafu 2a14 - 2a2.{}
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