Gmina Krotoszyce
adres: ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce
tel./fax: (76) 88-78-422 / 88-78-370
_________________________________________________________________________________________________________________

Krotoszyce, 02.02.2017r.

Zapytanie ofertowe na sporządzenie studium wykonalności zgodnego z Analizą finansową na
potrzeby aplikacji o środki EFRR w ramach RPO WD 2014-2020dla zadani pn.
„Zagospodarowanie terenu i przestrzeni w miejscowości Szymanowice w celu nadania im
nowych funkcji społeczno – rekreacyjnych”

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 sporządzenie studium wykonalności w celu sporządzenia
wniosku aplikacyjnego w ramach ogłoszonego konkursu Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 6
Infrastruktura spójności społecznej Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne –
nabór na OSI.
CPV:
73420000-2 Studium wykonalności
4. Kryteria oceny ofert:
e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl
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Kryteriami oceny ofert są poniżesz elementy:
- najniższa cena (

cn)

- forma płatności ( fp)
cn + fp = Najwyższa suma punktów = najkorzystniejsza oferta.
Nazwa kryterium

Waga

Sposób obliczenia

Uwagi

cn/cb x 60= ilość pkt
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kryterium
1

Cena

60%

cena

oferty

najkorzystniejszej
Cb-
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badanej
2

Forma płatności

40%

40 punktów – akceptacja
formy

płatności

w

postaci zapłaty 50 %
wartości zamówienia po
przekazaniu

studium

wykonalności, a 50 % po pozytywnej ocenie
formalnej

przez

Instytucję Zarządzającą
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20 punktów – akceptacja
formy
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wykonalności, a 30 % po pozytywnej ocenie
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Instytucję Zarządzającą
RPO WD.

e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl
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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
do niniejszego zapytania
Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera, osobiście lub
faxem czy e-mailem. 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 17.02.2017r.
8. Termin realizacji zadania:
Maksymalny termin wykonania zadania do dnia 24.03.2017r.
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:
e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
BIP: www.bip.krotoszyce.pl
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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.
W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2
ważne oferty postępowanie zostanie unieważnione i przeprowadzone ponownie.

Z up. Wójta
Anna Rabska
(-) Sekretarz Gminy

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

e-mail: ug@krotoszyce.pl
strona internetowa: www.krotoszyce.pl
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