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ZAPYTANIE OFERTOWE nr RISKiR.041.1.2017

r. ZAMAWTAJACY
Gmina T rzciana, 32 -7 3 3 T r zciana 3 02, w oj . malopo I ski e
Tel.: (14) 648 44 20 fax. (14) 613 63 0I

Gmina T ruciana zapr asza do skladania ofert na zadanie
,rKoordynacia oraz rozliczanie projektu pn.,,Kompleksowe uregalowanie gospodarki
wodno-kunalizacyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014 - 2020
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5. OS
priorytetowa Ochrona irodowiska, Dzialanie 5.3 Ochrona zasob|w wodnych, PoddziaLanie
5.3.2 Gospodarkq wodno-kanalizacyjna - ^SPR.

Postgpowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasada
konkurencvinoSci obowi4zuj4c4 w ramach Wl.tycznych w zakresie kwalifikowaltrojci
wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata 2014-2020 oraz Wytycrnyih
w zakresie kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego 20 I 4 -2020 .

Wsp6lny slownik zam6wienia CPV

79421100-4 - Uslugi zwiqzane zzarz1dzaniem

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest wyb6r wykonawcy, kt6ry bgdzie koordynowal oraz rozliczaN
projekt pn. ,,Komplelrsowe uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej ne terenie
Aglomeracji Trzciana".
Projekt ma na celu uporz4dkowanie gospodarki wodno-Sciekowej, zwlaszczawyeliminowanie
niekontrolowanych zrzut6w Sciek6w do gruntu oraz zaopatrzenie ludnoSci w wodg do cel6w
socjalno-bytowych. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowg sieci kanalizacyjnej na terenie
Aglomeracji Trzciana o dlugoSci I,44 krrr oraz sieci wodoci4gowej o dlugoSci 23,22 krr^.
Pozwoli to na zwigkszenie liczby os6b korzystaj4cych z lepszego oczyszczalia Sciek6w,
atakle lepszego zaopatrzenia w wodg.

Wykonawcabgdzie koordynowal oruzrozliczal projekt zgodnie zponiaszym zakresem prac.

Zakres prac koordynatora projektu :

weryfikow anie r e alizowanych i zr e alizowanyc h pr ac,
sprawdzanie zgodnoS ci realizacji zadaf z harmonogramem,
bieZ4c e zarzqdzanie proj ektem,
promocja projektu,
sp orzqdzanie rap o rt6w c z4stkowyc h i koric owy ch z r e alizacj i proj ektu,
zatwierdzenie pod wzglgdem merytorycznyrn dokonywanych wydatk6w
kontaktowanie sig z beneficjentem,



obsluga Centralnego Systemu Teleinform aty cznego SL 20 1 4,

Zakres prac specjalisty ds. rozliczeri:
kontrola kwalifikowalno6ci koszt6w,
prowadzenie rejestru um6w i zlecen w zakresie projektu,
prowadzenie rozliczeh finansowych w zakresie projektu,
sporzEdzanie wniosk6w o platnoSi,
nadz6r nad prawidlowym kwalifi kowaniem ko szt6w,
sporzEdzanie harmono gramu platno Sci,

kontaktowanie sig z beneficjentem,
obsluga Centralnego Systemu Teleinform aty cznego SL 20 1 4,

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zam6wieni a: d.o 31.12.2019 r.
W przypadku przedluAenia terminu zakoriczenia realizacji projektu czas realizacji uslugi
r6wnie2 ulegnie automatycznemu przedluZeniu.

IV. WARUNKI UDZIALU W POST4POWANIU
Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu ich spelniania
O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiega6 Wykonawcy,kt6rzy posiadaj4 niezbgdn4 wiedze
i doSwiadczenie do wykonania zam6wieniaw szczeg6lnoSci:

znajomoSi funkcjonowania i uZytkowania systemu SL20l4;
znajomoS6 wytycznych w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spoleczneg o or M Funduszu Sp6j no Sci na lata 20 | 4 -2020 ;

Je2eli Wykonawca nie spelni chodby jednego z powyilsrych warunkriw zostanie
wykluczony, a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia spelnienia powylszych warunk6w udzialu w postgpowaniu
Wykonawca:

oSwiadczy o znajomoSci: funkcjonowania i uzytkowania systemu SL20I4,
w1'tycznych w zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz
Funduszu Sp6jnoSci nalata20l4-2020 - poprzez wypelnienie Zal4cznlkarr 2

oSwiadczy, 2e migdzy Oferentem a Zamawiaj4cym nie zachodzq Zadne powi1zania
kapitalowe lub osobowe -poprzez wypelnienie Zal4cznrkanr 3.

Ocena spelnienia warunk6w wymaganych od Wykonawc6w zostanie dokonana wg. formuly
,,spelnia - nie spelnia" na podstawie zlo2onych dokument6w i oSwiadczeri. Niewypelnienie
powyZszych wymagari spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Zamawiapcy mole w6wczas zbada6, czy spelnia warunki wykonawca,kt6ry zlo2yl ofertg
najv,ry 2ej ocenion4 spoSr6d pozostalych.

W celu potwierdzenia, 2e Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu wykonawca
o6wiadcza, 2e spelnia okreSlone przez zamawiaj4cego warunki oraz zalycza niezbqdne
zalEcznlkr (zaNqcznik I, 2, 3).

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF'ERTY
Oferta powinna by6 wypelniona wg. formularza ofertowego, stanowi4cego zalqcznik nr 1 do
n iniej szego zapr o szenia.



VI. M]IEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT
1. Ofertg nalezy zlozyc w formie pisemnej (osobiScie lub listem) w siedzibie ZamawiajEceg<>

Gmina Trzcianar32-733 Trzciana 302, pok nr 14.

2. Ofertq nale2y zlotyt w zaklejonej kopercie z napisem:

,,oferta na zadanie: Koordynacja oraz rozliczanie projektu pn. ,,Kompleksowe
uregulowanie gospodarki wodno-kanalizucyjnej na terenie Aglomeracji Trzciana,,.

Nie otwier a(. przed 24.08.2017 r.

3. Ternrin skladania ofert uplyrva dnia 24.08.20r7r. o godz.09:45,pok. nr 14
4. Otwarcie ofert nast4pi dnia 24.08.2017r. w siedzibie Zamawiaj4cego o godz.10:00, pok.

m2.

VII. KRYTIIRIA WYBORU OF'ERTY I ICH ZNACZENIE

Kryterium lvyboru oferty

1. Oferta, kt6ra uzyskanajwyhsz1liczbg punkt6w zostanie uztanazanajkorzystniejsz4.
2. Wyb(rr najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny:

najnriZsza oferowana cena
f= x 100pkt

cena badanej oferty

Maksymalnaliczbapunkt6w, kt6r4 oferta mohe uzyskad w kryterium Cena - 100 pkt.
Ofertrr z najnihsz4 cenq otrzyma maksymalnqliczbg punkt6w 

- 100.
Punkty za to krlterium bgd4 przyznawane na podstawie ceny brutto oferty za
teabzacjg calego zam6wienia podanej przez wykonawcg w formularzu oferty.
W k4rterium ,,cena" badana oferta mole uzyska6 maksymalnie 100,00 pkt.
Za naikorzystniejsz4 zostanie uznana oferta niepodlegaj1ca odrzttceniu, kt6ra uzyska
najwiqksz4 iloS6 punkt6w w danym kryterium.
Je2eli Zamawiaj1cy nie mohe dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgduna
fakt, 2e dwie lub wigcej ofert przedstawia taki sam bilans. Zatnawiaj1cy bEdzie
wzywal Wykonawc6w do zlohenia ofert dodatkowych. Wykonawcy skladaj4c oferty
dodatikowe, nie mogq zaoferowa6 cen wylszych niL zaoferowane w zloaonych
ofertach.

8. Wykonawcamole zloLyc tylko jedn4 ofertg dodatkow4.
9. Oblic:zenia dokonywane bgdq zzaokrqgleniem do dw6ch miejsc po przecinku.

VIII. OICENA I WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. 'Zamamajqcy dokona oceny ofert pod wzglgdem formalnym oraz zgodnoSoi
:z nini,:j szym zap5rtaniem ofertowym.

2. tOfertaL zostanie odrzucona, jeSli:
a) zostala zlohona po -vqrznaczonym terminie tj. nie zostala zloaona

w wyznaczonym miejscu i terminie;
b) jest niezgodna zv{ymaganiami okreslonymi w Zapylaniu ofertowym;
c) jest niezgodna z obowiEzuj4cymi przepisami prawa;

aJ.

4.
5.

6.

7.



d) jest niekompletna lub nie bgdzie zawierala wszystkich wymaganych przez
Zatnawiaj4ce go dokument6w lub o Swi adczefr ;

e) Wykonawca nie spelnia warunk6w udzialu w postgpowaniu i zostaL z teg<>

t1'tulu wykluczony;
f) Wykonawca zostal wykluczony z powodu powiqzan osobowych lub

kapitalowy ch z Zamawiaj 4cym.
Z t7l:ulu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysluguj4 2adne roszczenia przeciw
Zamawiaj4cemu.
Zarniwiaj4cy nie przewiduje skladania ofert czgriciowych, wariantowych i udzielenia
zamitw ieh uzup elni aj 4cych.

IX. WADII-IM
Zamawiajqcy nie wymaga w tym postgpowaniu wniesienia wadium.

X. INIIORNIACJE O WYKLUCZENIU
W zapytanitr ofertowym nie mog4 bra(, udzialu Wykonawcy, ktorzy s4 powi4zani osobowo
lub kalritalo\No z Zamawiajqcym - zostajq oni wykluczeni z postgpowania a ich oferty tznaje
sig za odrzrtcone. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe z Zamawiajqcym - rozumie sig
wzajernne powi4zania miEdzy ZamawiajEcym lub osobami upowaZnionymi do zaci4gania
zobowr4zah w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
ZamawiajEcego czynnoSci zwi1zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyborrr Ofel'enta a Oferentem, polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:

uczes;tniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej;
posiadaniu co najmniej I0o/o udzial6w lub akcji;
pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz1dzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika;
pozol;tawaniu w zwi4zku malZeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub ur stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu p<rtwierdzenie powyzszego, Wykonawca jest zobowi4zarry do wypelnienia
i podpisania oSwiadczeniazawartego w Zal4cznikur 3.

XI. ZNIIANY UMOWY
1. Zntiany i uzupelnienia w umowie mog4 byi dokonane tylko w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoSci. Strony nie mog4 powolywai siE na ustalenia pozaumowne.
2. Zamawniqcy dopuszcza istotne zmiaty postanowieri umowy w nastgpuj4cych

przypadlkach i okreSlonym zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wyst4pienia okolicznoSci, kt6rych
Zanrawiajqcy nie byt w stanie przewidzie(,, pomimo zachowania nale|ytej
starirnnoSci;

b) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
pou'szechnie obowiqzuj4cych przepis6w prawa w zakresie maj4cym wplyw na
realizacjg umowy;

c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonaniaprzedmiotu umowy na skutek okolicznoSci,
kt6rych nie mozna bylo przewidziel w chwili zawarciaumowy;

d) wartoSd zmiany nie przekracza l\Yo wartoSci zam6wienia okreslonej pierwotnie
w urlowie;

e) zmirrny okresu realizacji przedmiotu umowy wynikaj4cej zpotrzeb Zamawiajqcego
po rvczeSniejszym zaakceptowaniu przez Instytucj4 Zarzqdzaj4c4 zmian we wniosku
o dc,finansowanie.

J.

4.



XII. IIIFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca bgdzie zobowi4zany do wystawienia faktury za uslugi zvn4zane

z l,loord5,nacj4 merytoryczn4 projektu i obslug4 finansow4 na kwotg ustalon4 w umowie
Zalycznik nr 4, nie p62niej niz do 7 dni roboczych kolejnego miesi4ca, kt6rego dotyczyla
usluga.

2. Ofbrenci przystgpuj4cy do niniejszego postgpowania bgd4 zwi1zani zloaonymi przez
siebie ofbrtami przez okres 30 dni od terminu skladania ofert.

3. W niniejszym postgpowaniu nie stosuje sig przepis6w ustawy PZP (art.4 pkt 8).

4. Zamawiajqcy zastrzega prawo uniewaznienia postgpowania bez podaniaprzyczyny.
5. W'ykonawcy zostan4 poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, kt6ry zloty

oferrtg najkorzystniejsz4bgdzie zobowi4zany do podpisaniazZamawiaj4cym umowy.
6. W sprarvach nieuregulowanych w umowie maj1 zastosowanie odpowiednie przepisy

Kc,deksuL Cywilnego.
7. Uprrawnieni do kontakt6w z oferentami: Stanislaw Kowalczyk i Agnieszka Bgbenek

tel, (14) 648 44 33 w godz. 8.00-15.00 adres e-mail:przetargi@trzciana.pl

ZatwierdziN:

Zalaczniki:.
1. Za\4cznik nr l- Formularzoferty
2. Zal1czniknr 2 - OSwiadczenie o znajomoSci zakresu
3. Zal1cznlk nr 3 - OSwiadczenie o braku powi4zan kapitalowych lub osobowych
4. Zal1cznilk nr 4 - Projekt umowy


