
 
 
 

Załącznik  Nr 3 Regulaminu  

udzielania zamówień publicznych  
  

 

                                                 Grudziądz, dnia 18.10.2016 r. 

.............................................  

    (nazwa zamawiającego) 

     PR. 272.2.22.2016                    

                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający: Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz zaprasza do 

złożenia oferty na: opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Budowa dwóch 

placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” wraz z przygotowaniem 

wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w 

Regulaminie konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 dla Osi priorytetowej 6. 

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w 

infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.     
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 05 grudnia 2016 r.  
 

3. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 28 października 2016 r. do godz. 15:00 

a) w siedzibie Zamawiającego – ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, pok. 25: 

- osobiście, 

- za pośrednictwem poczty 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, 

b) faksem na numer  56 45 14 401, 

c) e-mailem na adres........................................................*. 

2) Na kopercie/faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i 

adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: "opracowanie studium 

wykonalności projektu pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych:            

w Łasinie i w Grucie” wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu                 

z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu                           

Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.   
 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. 

 



 
 

5. Ceny podane w ofercie winny być wyrażone cyfrą i słownie. Cena oferty powinna być 

obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i 

należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) oraz netto. 

Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz netto  

należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego. 

 

6. Cena winna obejmować całość zamówienia. 

 

7. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności projektu pn. 

„Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” wraz z 

przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami zgodnie z 

warunkami określonymi w Regulaminie konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 

dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy 

dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020.     
2) Studium wykonalności należy opracować w zakresie, formie i standardzie odpowiadającym 

wymogom obowiązującym dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków finansowych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014-2020, z uwzględnieniem wszystkich aktualnych wytycznych krajowych oraz 

właściwej instytucji zarządzającej ww. Programem. Wniosek o dofinansowanie winien 

zawierać wszystkie załączniki wymagane właściwymi obowiązującymi wytycznymi  dla 

projektów aplikujących o wsparcie ze środków finansowych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, z 

uwzględnieniem wszystkich aktualnych wytycznych właściwej instytucji zarządzającej ww. 

Programem. 

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

 

8. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 05 grudnia 2016 r.  

 

9. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród 

ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: 

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,  

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100    – wskaźnik stały, 

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 

10. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego): 

Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia: 



 
 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: 

- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej  dwie usługi polegające 

na opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej tj. studium wykonalności i wniosku o 

dofinansowanie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wraz z załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli: 

– posiada co najmniej  dwie osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, 

które mają doświadczeniem w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do 

ubiegania się o fundusze unijne.  

 

11. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:  

 Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru, 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

 Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w pkt 10 Zapytania ofertowego: 

a) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie -  sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 2;  

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na 

druku stanowiącym Załącznik nr 3. 

 

12. Informacje dotyczące  realizacji zamówienia: 

 Pani Bożena Grabda – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

- w sprawach przedmiotu zamówienia –  tel. (56) 462 29 39, 

 Pan Edward Wiatrowski – Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami  w sprawach proceduralnych – tel. (56) 45 14 422. 

 

13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy 

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego* 

 

                     Starosta 

      18.10.2016 r.      /-/ Edmund Korgol 

       ........................................................ 

        (data i podpis) 



 
 

W załączeniu: 

- Wzór formularza oferty wykonawcy  –  załącznik nr 1; 

-  Druk ,,Wykaz usług” – załącznik nr 2; 

-  Druk „Wykaz osób” – załącznik nr 3; 

-  Wzór umowy – załącznik nr 4. 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 


