Zapytanie ofertowe
O udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EUR

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR,
w stosunku, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny, zwana dalej Zamawiającym
zamierza zlecić wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - analiza finansowa i ekonomiczna w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej dla Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Szerzyny” w ramach 4 Osi priorytetowej -Regionalna polityka energetyczna,
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
•

Rodzaj zamówienia: usługa

•

Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

•

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do Projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny”, w tym opracowanie:
Analizy finansowej i ekonomicznej.

Dla zakresu obejmującego:
•

Zadanie Nr 1 - Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózki oraz Publiczne Gimnazjum im. Bł.
Karoliny Kózki w Zespole Szkół w Czermnej w zakresie przebudowy kotłowni polegającej na:
robotach budowlanych w ramach przebudowy kotłowni (roboty budowlane dostosowujące oraz
wymiana pieca) oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła-absorpcyjna pompa
ciepła gazowa, wymiana instalacji co, , przebudowie instalacji c.w.u + cyrkulacji, zakup i instalacja
regulatora pogodowego. Do uzgodnienia z Zamawiającym co do osiągnięcia finalnego efektu
końcowego uzysku ciepła;

•

Zadanie Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Żurowej im. Św. Jadwigi Królowej w zakresie przebudowy
kotłowni (roboty budowlane dostosowujące oraz wymiana pieca) wraz z przebudową instalacji
co, przebudowie instalacji c.w.u + cyrkulacja, zakup i instalacja regulatora pogodowego. Do

uzgodnienia z Zamawiającym co do osiągnięcia finalnego efektu końcowego uzysku ciepła;
•

Zadanie Nr 3 - Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ks. Kardynała Wyszyńskiego
w Szerzynach w zakresie przebudowy kotłowni (roboty budowlane dostosowujące oraz wymiana
pieca), przebudowy instalacji co i zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, przebudowie
instalacji c.w.u + cyrkulacji, zakup i instalacja regulatora pogodowego. Do uzgodnienia z
Zamawiającym co do osiągnięcia finalnego efektu końcowego uzysku ciepła;

•

Zadanie Nr 4 - budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Ks. Prał. Jana Ślęzaka
i Gimnazjum im. Ks. Prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach w zakresie przebudowy instalacji, co,
wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i
montaż pompy ciepła (absorpcyjna pompa ciepła gazowa) przebudowie instalacji c.w.u +
cyrkulacji, zakup i instalacja regulatora pogodowego. Do uzgodnienia z Zamawiającym, co do
osiągnięcia finalnego efektu końcowego uzysku ciepła.

Dokumentację aplikacyjną tj. analizę finansowo- ekonomiczną dla Projektu należy sporządzić zgodnie
z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku wytycznymi znajdującymi się na stronie Instytucji Zarządzającej:
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-3-2--gleboka-modernizacja-energetycznabudynkow-uzytecznosci-publicznej---spr---rpmp-04-03-02-iz-00-12-041-16
oraz normującymi zasady aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –
SPR, w szczególności tj.:
•

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.)

•

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.)

•

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca
od 31 maja 2016 r.)

•

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i
ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja
obowiązująca od 31 maja 2016 r.);

•

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 31 maja 2016 r.)

•

Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Osi
priorytetowej -Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR;

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień,
modyfikacji dokumentów, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny
formalnej oraz kwalifikowalności projektu oraz bieżący kontakt z Zamawiającym, celem uzyskania wymaganych
danych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia odrębnie w wersji papierowej – 3 egzemplarze w

formacie A4 oraz na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej zawierającej aktywne formuły obliczeniowe do
wszystkich obliczeń dokonanych w analizie finansowo- ekonomicznej).
•

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 10% wartości
zamówienia publicznego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienia publiczne są zgodne z
przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
•

Termin wykonania przedmiotu zamówienia- zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do
26.08.2016 (Wersja elektroniczna do dnia 26.08.2016 do godz. 11.00)



Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia będą mogli się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert (ocena warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia),
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest
krótszy- w tym okresie wykonali, co najmniej jedną analizę finansowo- ekonomiczną dla projektu o wartości min.
1,4 mln zł i który otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (funduszy pomocowych). W przypadku, gdy
Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj. w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (ocena warunku będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie
spełnia),
-udzielą rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, w ramach, której zobowiążą się w
szczególności do dokonania korekty i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w zakresie w jakim zażąda Instytucja
przyznająca dofinansowanie oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących
przedmiotu zamówienia (ocena spełnienia warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia).
•

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do
reprezentowania oferenta osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę do zawierania umowy.
W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do
występowania w obrocie prawnym, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające prawo do
reprezentowania oferenta w niniejszym postepowaniu. Wszystkie załączniki dołączone do oferty w formie kopii
dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
i złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Oferta na
wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny”.
Cenę podaną w ofercie należy wykazać w wartościach netto, VAT i brutto
W przypadku złożenia ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców w równych cenach, Zamawiający zwróci się z
wnioskiem o złożenie ofert dodatkowych.
Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności
gospodarczej jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
4. Wykaz świadczonych usług (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego) wraz z potwierdzeniem w formie referencji,
że zostały one wykonane prawidłowo.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

•

Zamawiający dokona oceny ofert, które zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
LP.
1.
2.

KRYTERIUM

ZNACZENIE
KRYTERIUM
CENA
70%
TERMIN WYKONANIA 30%
ZAMÓWIENIA

LICZBA MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
PUKTOW
70
30

 Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że
1% = 1 pkt.
 Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg wzoru:
ILOŚĆ PUNKTÓW = (CMIN /CB) X 70
Gdzie:
CMIN- najniższa cena w złożonych ofertach;
CB- cena badanej oferty
Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty – cena za realizację całości zamówienia.
Ilość punktów w kryterium „termin” będzie wyliczana zatem w następujący sposób:
-wykonanie zamówienia do 26.08.2016 – 0 PKT.
-wykonanie zamówienia do 25.08.2016- 30 PKT.

 W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch
miejsc po przecinku.
 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą ilością punktów.
•

Termin, miejsce i forma składania ofert
 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny, Sekretariat Wójta, do
dnia 17.08.2016 lub przesłać drogą pocztową na ten sam adres – liczy się data wpływu do 17.08.2016 w
godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku) tj. od 7.30-15.30.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Otwarcie nastąpi w Urzędzie Gminy Szerzyny w dniu 18.08.2016 o godz. 8.00 w Sali narad.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
może poprawić oczywiste omyłki rachunkowe.

•

Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
W postepowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i wykonawca będą przekazywać w formie pisemnej faxem (14) 651-79-01 lub drogą
elektroniczną na adres: i.jankowska@szerzyny.pl
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą: Izabela Jankowska- Kierownik Referatu Funduszy Europejskich
i Rozwoju, Urząd Gminy Szerzyny, tel.(14) 651-73-00 wew.125, e-mail: i.jankowska@szerzyny.pl

•

Informacje na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

•

Warunki zmiany Umowy

- Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postawień umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu składania wniosku o dofinansowanie Projektu.
- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dokonania zmian postanowień umowy polegających na
zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie zmniejszeniu wynagrodzenia, w przypadkach
uzasadnionych przez Zamawiającego.
- Zmiany niniejszej umowy wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

•

Dodatkowe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym etapie postępowania bez podania
przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
- Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP postepowanie zostało wyłączone ze stosowania ustawy i jest prowadzone
w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji
Zarządzającej Małopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014-2020., w stosunku do których nie stosuje się
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Ja/My niżej podpisani………………………………………………………………………………………..
Reprezentujący firmę……………………………………………………………………………………….
Z siedzibą……………………………………………………………………………………………………
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – anliza finansowo- ekonmiczna dla
projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Szerzyny” w ramach 4 Osi priorytetowej -Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam/oświadczamy, że:
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto…………………………………..PLN,
(słownie złotych): ..............................................................................................................................

PODATEK VAT……………………...PLN
(słownie złotych): ..............................................................................................................................
Brutto: ..............................................PLN

(słownie złotych): ..............................................................................................................................

1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: …...............................

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
uznajemy się za związanych w nim zasadami postepowania.

3.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj.

30 dni od upływu terminu składania ofert.
4.

Oświadczamy, że udzielamy rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, w ramach, której
jesteśmy zobowiązujemy się w szczególności do dokonania korekty i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w
zakresie w jakim Instytucja przyznającą dofinansowanie oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień na
żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.

Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

6.

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

………………………………………

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(pieczęć Wykonawcy)
DOTYCZY: zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – analiza finansowo- ekonomiczna dla projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny” w ramach 4 Osi priorytetowej -Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW I USŁUG
NIEZBĘDNYCH DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU - DOŚWIADCZENIE
Lp.

Rodzaj usługi

Zamawiający
Nazwa i adres

Nazwa zadania, przedmiot (zakres,
tematyka)

Nazwa i adres Wykonawcy
wykazującego posiadanie
doświadczenia

Wartość
zamówienia
(PLN brutto)

Data wykonania od
(dzień/miesiąc/ rok)–
do (dzień/miesiąc/rok

*w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tj,. w formie oryginału
lub kopii poświadczonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W załączeniu przedkładam/my dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane powyżej zostały należycie wykonane.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

