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Olsztyn, dnia 14 września 2015 r.

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
W związku z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług polegających na wdrażaniu części osi priorytetowych Inteligentna
gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata–2014-2020 Departament Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwraca się z uprzejmą
prośbą o wycenę wartości wymienionego wyżej zamówienia zgodnie z załączonym
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Niniejsza prośba nie stanowi zapytania
ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy rozpoznaniu rynku.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wdrażaniu Działań
w ramach Osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata–2014-2020. Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, może na postawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) delegować realizację części zadań Programu
Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wybrany w postępowaniu będzie pełnił rolę takiej
instytucji.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.).
Informuję, że w stosunku do zapytania, które zostało skierowane do Państwa w lipcu
nastąpiły zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia m.in. zmniejszono liczbę
Działań planowanych do przekazania do wdrożenia Instytucji Pośredniczącej oraz alokację
w ramach tych Działań (o kwotę 20 mln euro).
Na potrzeby szacowania wynagrodzeń ekspertów jako stawkę wynagrodzenia należy
przyjąć aktualną stawkę rynkową oraz wyszczególnić ten koszt w szacunkowej kalkulacji
kosztów dopisując „w tym koszty wynagrodzenia ekspertów …… zł netto/.................. zł brutto,
Jako stawkę jednostkową przyjęto …… zł netto/.................. zł brutto ”.
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Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi w rozbiciu na lata realizacji zamówienia
zgodnie z poniższą tabelą na adres: dorota.brzozowska@warmia.mazury.pl do 22 września
2015 r., na który można również zgłaszać pytania dotyczące rozeznania.
Szacunkowa kalkulacja kosztów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
1) Cena wykonania czynności przygotowawczych, która z uwagi na konieczność zachowania
racjonalnych proporcji pomiędzy nakładami na przygotowanie do realizacji zamówienia
a nakładami na jego realizację nie może przekroczyć 1,8 % całkowitej ceny netto oferty.
Cena za wykonanie czynności przygotowawczych (nie więcej niż 1,8 % ceny oferty netto)
Kwota netto (PLN)
Kwota brutto (PLN)

2) Cena wdrażania (realizacji zamówienia od momentu ogłoszenia pierwszego naboru
wniosków do końca 2023 roku) w podziale na lata wdrażania.

2016

2017

Cena wdrażania na rok w PLN netto
2018
2019
2020
2021

2022

2023

Suma
netto
(PLN)

Suma
brutto
(PLN)

W tym koszty wynagrodzenia ekspertów ............... zł netto/.................. zł brutto.
Jako stawkę jednostkową przyjęto ................. zł netto/.................. zł brutto.
3) Cena czynności w zakresie zamknięcia RPO WiM (realizacji zamówienia od początku 2024
do końca 2029 roku) w podziale na lata. Z uwagi na konieczność zachowania racjonalnych
proporcji pomiędzy nakładami na realizację zamówienia w zakresie wdrażania a nakładami
na zamykanie jego realizacji z uwzględnieniem zmniejszonego zakresu czynności
Wykonawcy wynagrodzenie roczne w każdym z lat po roku 2023 nie może przekroczyć 10%
średniego rocznego wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 2.

Cena czynności w zakresie zamknięcia RPO WiM 2014-2020
na rok w PLN netto
2024

2025

2026

2027

2028

Suma
netto
(PLN)

Suma
brutto
(PLN)

2029

Do obowiązków Wykonawcy należy prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku
VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
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Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 - Pomoc Techniczna.
Z poważaniem,
Dyrektor Departamentu
Polityki Regionalnej
Lidia Wójtowicz

Załącznik:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Świadczenie usług polegających na wdrażaniu
części osi priorytetowych Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata–2014-2020.
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