ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
Główny przedmiot:
CPV - 73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju
Zamawiający:
Parafia Rzymsko- Katolicka św. Andrzeja Apostoła
ul. Kościelna 16
98-270 Złoczew
tel. 43 820 22 10
kom. 608 739 279
NIP 827-212-82-96
REGON 040090182
adres e-mail: piotrwierusz@tlen.pl
adres www: www.parafiazloczew.com

I.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 25 stycznia 2017 r.
Szczegółowe terminy realizacji:
1. opracowanie części koncepcyjnej projektu we współpracy z zespołem projektowym do
20 października 2016 r.
2. opracowanie studium wykonalności do 20 stycznia 2017 r.
3. opracowanie wniosku na konkurs do 25 stycznia 2017 r.

II.

Ocena ofert - Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, ich znaczenie i sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
wyboru ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

CENA C

Znaczenie kryterium
(w %)

Liczba możliwych do
uzyskania punktów

60 %

60 punktów

40 %

40 punktów

DOŚWIADCZENIE D

2.

- przygotowanie i gotowość zespołu do
opracowania studium wykonalności w
zakresie ogłoszonego konkursu z Osi
priorytetowej VI Rewitalizacja i
potencjał endogeniczny regionu,
Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego,
Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i
rozwój potencjału społecznogospodarczego, Regionalnego Programu

Operacyjnego, Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
ŁĄCZNIE

100 punktów

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + D
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - doświadczenie
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM CENA
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Cena oferty najtańszej
Liczba punktów C = -------------------------------------- x 100 pkt x 60%
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do minimum dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE
Ocena w kryterium doświadczenia dokonana zostanie w skali punktowej od 0 do 100. Oferta będzie mogą
uzyskać maksymalnie 100 punktów wg kryteriów
nazwa i opis kryterium

max liczba punktów danego
kryterium

Opracowanie dokumentów na potrzeby konkurów RPO w 4 lub więcej
naborach wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Dysponowanie osobą posiadającą doświadczenie w opracowaniu co
najmniej 3 studiów wykonalności porównywalnych przedsięwzięć.

40 pkt

Dysponowanie osobą z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą
doświadczenie sporządzeniu co najmniej 5 programów rewitalizacji.

20 pkt

Dysponowanie osobą z wykształceniem wyższym technicznym posiadającą
doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3
inwestycji budowlanych o charakterze rewitalizacyjnym.

20 pkt

20 pkt

W kryterium doświadczenie zostanie zastosowany wzór:
Liczba punktów za projekt
Liczba punktów D = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40%
Liczba punktów za projekt oceniony najwyżej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do minimum dwóch miejsc po przecinku.

III . Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi,
z których każda polegała na przygotowaniu studium wykonalności wraz z wnioskiem dla
beneficjenta w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, że usługi te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wykaz wykonanych prac wraz z
podaniem ich zakresu, daty i obszaru, jakiego dotyczyły w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
potwierdzający spełnienie warunku określonego wyżej oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
3) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Wykonawca w przedłożonej ofercie przedstawi wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, przedłoży dokumenty potwierdzające, że jego kadra techniczna posiada stosowne
kwalifikacje oraz złoży oświadczenie, że osoby kierujące pracami posiadają wymagane prawem
uprawnienia. Zamawiający oceni pozytywne spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca wykaże, że
dysponuje:
- co najmniej jedną osobą z doświadczeniem w projektowaniu urbanistycznym z uprawnieniami do
samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej lub lokalnej oraz kierowania zespołem
prowadzącym takie projektowanie, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, brała udział w opracowaniu co najmniej 3 dokumentów o charakterze planistycznym lub
strategicznym;
- co najmniej jedną osobą, która była odpowiedzialna za koordynowanie co najmniej 2 procesów
konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem strategii/ planów działań, koncepcji
rozwoju w zakresie rozwoju społeczno-/ rewitalizacji województwa, powiatu, gminy lub związków /
stowarzyszeń tych podmiotów.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i oświadczeniem, iż osoby wskazane posiadają
wymagane uprawnienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
4) Dysponują potencjałem technicznym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

IV. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę proszę przygotować w wersji papierowej i dostarczyć w zaklejonej kopercie.
V. Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć do Kancelarii Parafialnej Św. Andrzeja Apostoła w Złoczewie najpóźniej do dnia
07.12.2016 roku do godziny 15.00
VI. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15.30 w dniu 07.12.2016.
VII. Sposób obliczenia ceny
7.1 Cena skalkulowana przez wykonawcę stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wykonawca składając
ofertę zagwarantuje, iż dokonał obliczenia ceny zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
7.2 Oferta musi zawierać łączną cenę brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym;
7.3 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty.
7.4 Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie
ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników,
za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim
przypadku zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. Poza wyżej wymienionym
przypadkiem cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
7.5 Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu
oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku VAT.
7.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną
Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby
do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i
zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania
pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj.
pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
7.8 W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a
konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne upusty i rabaty.
7.9Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.10 Wykonawca podaje cenę w złotych polskich zaokrągloną do pełnych groszy.
7.11 Do porównania złożonych ofert przyjęta będzie cena wskazana na Formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
Wszelkie zapytania proszę kierować do Proboszcza Parafii ks. Piotra Wierusza zgodnie z terminarzem
funkcjonowania Kancelarii.
IX. Informacje dodatkowe:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje pisemnie, telefonicznie bądź e-mailem.
X. Zawarcie umowy:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, o terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
XI. Załączniki do zapytania:
1) formularz ofertowy;
2) wzór wykazu usług;
3) wzór wykazu osób;
4) wzór umowy.

