Kruszwica, dnia 13-03-2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. 052 3515010, fax. 052 3516021
NIP 5562751234 REGON 092350777
II. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Kruszwica” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz z
kompletem załączników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający posiada opracowaną dokumentację: projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie i przedmiary
robót.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie
wraz z kompletem załączników dla zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Kruszwica” przeznaczonego do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz założeniami
opisanymi w Regulaminie Konkursu ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w ramach Działania
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat:
budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania studium wykonalności i przygotowania
wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami RPO WK-P na lata 2014-2020
oraz założeniami opisanymi w Regulaminie Konkursu ogłoszonego przez IZ RPO WK-P
w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki
terytorialnej.
Wykonawca gwarantuje opracowanie załączników zgodnie z wymogami IZ RPO WK-P.
3. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia, jeżeli konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem aktualizacji dokumentów, o których mowa
w pkt. 1 lub pojawienia się nowych wytycznych dotyczących konkursu.
IV. Pozostałe uwagi/zobowiązania Wykonawcy
1. Pozyskiwanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
należy do Wykonawcy, przy czym Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty,
które posiada.
2. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco przesyłać Zamawiającemu w wersji elektronicznej
(na adres określony w umowie) opracowane części dokumentu celem weryfikacji i
zgłoszenia ewentualnych uwag. Wykonawca uwzględnia przekazane uwagi i wprowadza
poprawki do opracowanego materiału.
3. Przy opracowywaniu studium wykonalności oraz przygotowywaniu wniosku o
dofinansowanie wraz z załącznikami Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie materiały,
dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych i majątkowych oraz
osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów
użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób
trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób i
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podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu w formie elektronicznej w
formacie PDF oraz doc lub xls (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie
xls należy je dołączyć do wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami) na
nośniku CD oraz papierowej w ilości 4 egzemplarzy (wydruk w kolorze), przy czym 1
egzemplarz winien zostać opatrzony podpisami i pieczęciami Wykonawcy.
V. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w niniejszym zapytaniu. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią poniższych
wymagań nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca
dysponuje
osobami
o
wykształceniu
wyższym
technicznym
lub ekonomicznym, przy czym co najmniej jedna z tych osób posiada tytuł doktora i jest
zatrudniona przez Wykonawcę na umowę o pracę lub jest właścicielem/współwłaścicielem
firmy Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadczy, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował należycie
przynajmniej 2 studia wykonalności zgodnie z wytycznymi IZ RPO WK-P oraz
przygotował przynajmniej 2 wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Wykonawca zapewni uczestnictwo w realizacji przedmiotu zamówienia eksperta ds. oceny
finansowo-ekonomicznej projektów dofinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020, znajdującego się na liście rekomendacyjnej ekspertów opublikowanej
na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zamawiający
uzna warunek za spełniony w oparciu o stosowne oświadczenie podpisane przez w/w
eksperta.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
VI. Termin realizacji:
1. Termin zakończenia i przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu – 14.04.2017 r.
2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu realizacji umowy,
jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.
W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca.
VII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga:

1

Cena (C)

100%

2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr
Wzór
Cena (koszt)
Liczba punktów =

1

C
C

∙ 100pkt

gdzie
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie

3. Po dokonaniu oceny punkty zostaną obliczone łącznie wg powyższego wzoru dla podanego
kryterium. Uzyskane punkty stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
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z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci:
1. Formularz oferty wg Załącznika Nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3
XI. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Oferty w wersji papierowej należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone opisem „Oferta na opracowanie
studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Kruszwica” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w/w projektu wraz
z kompletem załączników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz pieczęcią firmową
Oferenta wraz z adresem i nr telefonu.
3. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88 – 150 Kruszwica w pok. nr 30 (Biuro
Obsługi Interesanta) w terminie do dnia 20.03.2017r. do godz. 15.15.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
5. Termin związania ofertą wynosi 7 dni.
XII. Załączniki:
nr 1 – Formularz oferty
nr 2 – Wzór umowy
nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
XIII. Pozostałe informacje:
− Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
− Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania Oferentów do uzupełniania brakujących
dokumentów.

Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak
…………………………….
(zatwierdzam)
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