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Krotoszyce, 20.12.2016r.  

 
SE.271.64.2016 
 
 

Zapytanie ofertowe  na opracowanie dokumentacji projektowo – konserwatorskiej na 
wykonanie zadania pn. „Rozwój e- usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce” 

 
 
 

1. Dane Zamawiającego: 
 
Gmina Krotoszyce 
Ul. Piastowska 46  
59-223 Krotoszyce 
Tel. 768878421 / fax. 76/8878370 
e-mail: ug@krotoszyce.pl 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego, którego wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro z zachowaniem zasad 

przejrzystości i uczciwej konkurencji.  

  
3. Opis przedmiotu zamówienia (w tym CPV): 

 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, tj. studium wykonalności wraz z 

zestawieniem cen i specyfikacją sprzętu oraz analizą techniczną dla zadania „Rozwój e-

usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce”.   

Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne , priorytet inwestycyjny 2.1 E-

usługi publiczne.  

Studium wykonalności należy opracować zgodnie z „Ramową strukturą studium 

wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020”.  

Opracowanie musi być zgodne z wymogami stawianymi dla projektów realizowanych w 
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

oraz innymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczna treść dokumentu 

będącego przedmiotem zamówienia, a w szczególności z wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków.  

Studium wykonalności będzie zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do 

wypełnienia wszystkich punków wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  

Na przedmiot projektu składa się następujący zakres: 

1) Opracowanie studium wykonalności spełniającego kryteria ogłoszone w przedmiotowym 

konkursie, 

2) Przeprowadzenie analizy technicznej związanej z wdrożeniem e-usług w Urzędzie Gminy 

Krotoszyce, 

3) Przygotowanie specyfikacji sprzętowej wraz z zestawieniem cen.  

  

CPV: 

71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy  

  
 

4. Kryteria oceny ofert: 
 
Kryteriami oceny ofert są poniżesz elementy: 
 

- najniższa cena ( cn) 

- termin wykonania ( t) 

Cn + d =  Najwyższa suma punktów = najkorzystniejsza oferta. 

 

 Nazwa kryterium Waga 

kryterium 

Sposób obliczenia Uwagi 

1 Cena 60% cn/cb x 60= ilość pkt Cn- cena oferty 

najkorzystniejszej 

Cb- cena oferty 

badanej 
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2 Termin wykonania 40% Na 5 dni przed 

zakończeniem naboru – 

10 pkt; 

Na 10 dni przed 

zakończeniem naboru – 

30 pkt.  

Na 14 dni przed 

zakończeniem naboru – 

40 pkt 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z pośród złożonych w terminie, która osiągnie 

najwyższy wskaźnik punktowy. 

 
 

5. Sposób przygotowania oferty: 
 
Wykonawca składa wypełniony odpowiedni Formularz Ofertowy wg wzoru - załącznik nr 1  

 

Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce 

(sekretariat) z dopiskiem Oferta” Rozwój e-usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce” 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

 
6. Sposób oceny ofert: 

 
Zamawiający oceni oferty, które wpłynęły w terminie na podstawie kryteriów ofert.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę, zaznaczając 

taką informację osobnym pismem.  

 
 

7. Termin składania ofert: 
 
Oferty należy złożyć do dnia 04.01.2017r.   
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8. Termin realizacji zadania: 
 
Maksymalny termin wykonania zadania do dnia 28.02.2017r.   
 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania:  
 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przewidywane zmiany umowy 
zawarto we wzorze umowy stanowiącym jego integralną część. 
 
11. Dodatkowych informacji udziela: 

 
Informacji dodatkowych udziela: 
Anna Rabska , e-mail: sekretarz@krotoszyce,pl, tel. 76 8878421 w. 13,  
 

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
 
Informacja zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego.   

 
 

13. Informacje dodatkowe: 
 
Zapytanie zostało zamieszczone na stronie www.krotoszyce.pl oraz tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Zamawiającego.  

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór umowy 

 
 
 


