IGK.042.1.SW.2011

Lubań, dnia 28.10.2011

Zapytanie ofertowe

GMINA MIEJSKA LUBAŃ
Ul. 7 Dywizji 14
59 – 800 Lubań
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759
z 2010r. t. j. ze zm.) o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro, na realizację zadania p.n.:
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów:
1. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
oraz
2. „Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7
i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”
Zamawiający – Gmina Miejska Lubań - będzie się ubiegać o dofinansowanie projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 9.1
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”
Priorytet nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
(dalej: RPO WD). Studium Wykonalności stanowić będzie obligatoryjny załącznik do
wniosku o dofinansowanie projektu i musi być opracowane zgodnie z obowiązującą
metodologią, zasadami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD 2007-2013 (dalej: IZ
RPO WD) w przedmiotowym zakresie.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego
określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. t. j. ze zm.).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz postawionym
w nim wymaganiom.
3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013
Priorytet 9. Działanie 9.1.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
a w szczególności w przypadku odwołania przez IZ RPO WD naboru wniosków w ramach
Działania 9.1. RPO WD w roku 2011.
5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca powinien zapoznać się z całością Zapytania ofertowego, które składa się
z następujących części:
A. Informacje dla Wykonawcy.
B. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
• załącznik nr 1: „Cena oferty”,
• załącznik nr 2: „Wiedza i doświadczenie wykonawcy”,
C. Projekt umowy
CZĘŚĆ A – Informacje dla Wykonawcy
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów
1. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
oraz
2. „Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7 i
Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”
stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD
CPV 71241000-9 -Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
• Dokument zostanie opracowany w czterech egzemplarzach w języku polskim (cztery
w formie pisemnej plus jeden w formie elektronicznej)
• Dokument będzie zgodny z wymogami stawianymi dla projektów realizowanych
w ramach RPO WD przez IZ RPO WD – Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, a w szczególności aktualną „Metodologią opracowania studium
wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013” oraz z wymogami
stawianymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu.
• Struktura dokumentu będzie zgodna z Ramową strukturą Studium Wykonalności
określoną w ww. Metodologii.
• Studium Wykonalności będzie weryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do
realizacji i czy odpowiada potrzebom Beneficjenta – Gminy Miejskiej Lubań. Studium
będzie stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie
przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc
uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne,
społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium
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wykonalności pozwoli na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej,
a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.
• Studium Wykonalności zostanie opatrzone logotypami oraz informacją
o współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD
w przedmiotowym zakresie.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aplikacji komputerowej dostępnej
na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Nabory wniosków/Generator
wniosków” zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Dodatkowe informacje pomocne
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie znajdują się w Poradniku dla Beneficjenta
w ramach RPO WD 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10,
dostępnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl
Ważne informacje:
Zamawiający (Gmina Miejska Lubań) jest w posiadaniu następujących dokumentów:
• Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubań,
• Projekty budowlany,
• Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa (ewentualna aktualizacja
kosztorysów po stronie Zamawiającego);
• Decyzja o pozwoleniu na budowę;
• Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z inwentaryzacją
ornitologiczną;
• Szacunkowy koszt całkowity realizacji projektów (inwestycji): „Modernizacja
Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”: 1 530 791,73zł,
„Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7 i
Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”: 1 200 000,00zł.
Wymogi formalne:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II. WYMAGANY TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia:
• wersja robocza: do 01 grudnia 2011 r.
• wersja ostateczna: do 05 grudnia 2011 r.

Miejsce złożenia dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia:
Urząd Miasta Lubań
Plac Lompy 1, pok. nr 9
59-800 Lubań
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW.
Wiedza i doświadczenie wykonawcy w opracowywaniu dokumentów stanowiących
przedmiot zamówienia.
• Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w Załączniku nr 3 „Wiedza i doświadczenie wykonawcy”,
tj.:
o
wykażą opracowanie w latach 2007-2011 trzech studiów wykonalności dla
przedsięwzięć inwestycyjnych, o wartości powyżej 300 000,00 euro1 oraz
przedłożą referencje dla każdej z wykazanych usług,
o
oświadczą, że spełniają wyspecyfikowane w załączniku warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego, technicznego
i ludzkiego niezbędnego do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu
dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 oraz przedłożonych wraz
z ofertą dokumentów w nim wymienionych (referencji).
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania złożoną ofertą ustala się na 20 dni (dwadzieścia dni). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
V.
NAZWISKA
ORAZ
STANOWISKA
SŁUŻBOWE
PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO,
UPRAWNIONYCH
DO
BEZPOŚREDNIEGO
KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Projekt nr 1: Grażyna Szafranowska – inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Tel.: 75/6464411
Fax: 75/64644112
e-mail: g.szafranowska.um@luban.pl
Projekt nr 2: Marzena Różańska – dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju
Tel. 75 64 64 484
Fax: 75 64 64 499
e-mail: it@luban.pl

1

Do określenia wartości przedsięwzięcia należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN stanowiący średnią
miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc opracowania dokumentu dla przedsięwzięcia o wartości pow. 300 000,00 mln EUR.
wykazanego w załączniku nr 2 do Formularza ofertowego.
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
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VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy wykonać w języku polskim w formie pisemnej (na komputerze). Oferta,
oświadczenia oraz wszelkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert, oświadczeń i dokumentów w języku
innym niż polski. W przypadku, gdy przedkładane dokumenty sporządzone są w innym
języku, należy przedłożyć je wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę.
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
załącznikami do Zapytania ofertowego.
3. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w ww. załącznikach,
jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie postawione
w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być
podpisane, a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym
podpisem przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania
w obrocie prawnym, lub posiadające pełnomocnictwo (za podpisanie uznaje się
własnoręczny podpis z pieczątką).
5. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
a. „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
6. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i
liczb należy pisać wyrazami.
7. Należy ponumerować każdą z zapisanych stron.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie
budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
9. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Oferta na Studium Wykonalności – Modernizacja
Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu oraz Rewitalizacja budynków
przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7 i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”
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10. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem: „Cofnięcie
oferty na Studium Wykonalności - Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy
ul. Różanej 1 w Lubaniu oraz Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7,
8, Tkackiej 7 i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”.
11. Jeżeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to
składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: „Zmiana
oferty na Studium Wykonalności - Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul.
Różanej 1 w Lubaniu oraz Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8,
Tkackiej 7 i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• Kryterium nr 1: Cena ryczałtowa oferty brutto
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz z najniższą zaoferowaną ceną
ryczałtową oferty brutto.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia
3. Ceny należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć do dnia 07.11.2011 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy
Placu Lompy 1, 59-800 Lubań w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok. nr 9.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
X. OTWARCIE I OCENA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2011 r. w siedzibie Zamawiającego, Plac Lompy 1,
59-800 Lubań w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pok. nr 9, o godzinie 12.15.
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi
pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę
(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej.
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CZĘŚĆ B – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
• załącznik nr 1: „Cena oferty”,
• załącznik nr 2: „Wiedza i doświadczenie wykonawcy”,

W imieniu zamawiającego
Z-ca Burmistrza
Mariusz Tomiczek
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