OŚ-PE.052.6.2017

Olsztyn, dnia 13.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do złożenia oferty na opracowanie studium
wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn.:
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa
warmińsko-mazurskiego

1. Zamawiający
NABYWCA:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP 7393890447 REGON 510742333
ODBIORCA:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP 7392965551 REGON 510750309
2. Przedmiot zamówienia
Opracowanie Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu
pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa
warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne
wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (strona internetowa:
http://rpo.warmia.mazury.pl/), w tym również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek,
uzupełnień, modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy, których realizacja będzie wymagana oraz
interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentów sporządzonych przez
Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji zadania, także w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wynikających z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wystąpi po przyjęciu przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
3. Wspólny słownik zamówień (CPV):
71241000-9 studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
4. Termin realizacji zamówienia
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Zamówienie należy zrealizować w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy,
z tym zastrzeżeniem że Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag oraz poprawek
do przedstawionego opracowania będącego przedmiotem umowy, w tym wynikających m.in. z uwag
formalnych i merytorycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgłoszonych przez Zamawiającego
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, przy uwzględnieniu poniższego postanowienia.
W przypadku, gdy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi lub poprawki do przedstawionego przez
Wykonawcę opracowania wynikają z jego wad (usterek), zakres obowiązków Wykonawcy wyznacza
jego
odpowiedzialność
z
tytułu
rękojmi
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz udzielona gwarancja na wykonane opracowanie.
5. Pytania Wykonawców
W przypadku pojawienia się pytań Wykonawców dotyczących treści niniejszego zapytania
ofertowego, należy kierować je na adres e-mail: h.wisniewska@warmia.mazury.pl
Nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
poprzedzających termin składania ofert co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu
studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej z zakresu ochrony różnorodności biologicznej obejmującej właściwe ukierunkowanie
ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu
obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa
lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów
widokowych, wież widokowych, zadaszeń).
Oceny spełnienia warunku metodą „spełnia – nie spełnia” Zamawiający dokona na podstawie
informacji zawartych przez Wykonawcę w wykazie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
- oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim i walucie polskiej (PLN),
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
- do skutecznego złożenia oferty wymagane jest złożenie na formularzu ofertowym własnoręcznego
podpisu osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w zakresie złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu; w przypadku, gdy umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie
wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
- oferty można złożyć:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: h.wisniewska@warmia.mazury.pl
w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) podpisanego formularza,
 pocztą tradycyjną lub osobiście w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, z dopiskiem „Oferta na
wykonanie studium wykonalności” na adres:
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Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
pok. 330 (sekretariat)
8. Informacje o dokumentach, jakie muszą zostać złożone wraz z ofertą
- wykaz usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
- w przypadku, gdy umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika bezpośrednio
z właściwego rejestru - stosowne pełnomocnictwo.
9. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r.
O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje odpowiednio: data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego lub data jej wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby
Zamawiający mógł odebrać wiadomość zawierającą ofertę pod wskazanym w ust. 7 adresem poczty
elektronicznej oraz zapoznać się z jej treścią.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za pośrednictwem
poczty lub kuriera.
Oferty, które wpłyną po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.
10. Kryteria oceny ofert
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena – znaczenie kryterium: 60 %
Doświadczenie – znaczenie kryterium: 40 %
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
-

w kryterium „cena”

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
liczba uzyskanych punktów = --------------------------------------------------------------- x 60
cena brutto badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium: 60.
-

w kryterium „doświadczenie”

liczba przyznanych punktów badanej ofercie
liczba uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------------- x 40
największa liczba punktów przyznanych
spośród badanych ofert
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium: 40.
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Sposób obliczania punktów:
Minimum 2 referencje (w przypadku oferty składanej w wersji papierowej wymagane kopie referencji potwierdzone za
zgodność z oryginałem) dotyczące wykonania w ciągu ostatnich 3 lat studiów wykonalości dla projektów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z zakresu ochrony różnorodności biologicznej
obejmującej właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja
ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń).

2 referencje – 20 punktów
3 referencje – 30 punktów
4 referencje i więcej – 40 punktów
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100 (po uwzględnieniu wagi kryterium).
Punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie” zostaną dodane do punktów uzyskanych w kryterium
„cena”. Suma punktów za oba kryteria stanowić będzie ogólną liczbę punktów jaką uzyskała oferta
danego Wykonawcy.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryteriów
„ceny” i „doświadczenie” spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, tj. uzyska największą liczbę
punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą sumę punktów, Zamawiający wybierze
spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy
Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę netto i brutto za całkowite wykonanie przedmiotu
zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury i dokonania zapłaty będzie dostarczenie przedmiotu
umowy i podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę
i Zamawiającego.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zrealizowana zostanie przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Termin uważa się za zachowany,
jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
- nie została złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego, w sposób wskazany w ust. 7 zapytania ofertowego,
- nie zawiera wykazu usług, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 6 niniejszego zapytania ofertowego.
13. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli:
- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
14. Uwagi końcowe
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub/i jego
odwołania bez podania przyczyny.
2. Wykonawcy uczestniczą w zapytaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu zmiany treści zapytania ofertowego lub/i jego odwołania przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej (email).
4. Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego (BIP).
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana postanowień umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta
została wybrana, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
dopuszczalna będzie wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
3) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu uwag zawartych
w ust. 6;
4) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 5 pkt 2.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 4, zmiany postanowień umownych nie mogą
prowadzić do zmiany charakteru umowy.
8. Dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b i pkt 4, ustala się
w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających
z tych postanowień.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z wydanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w celu
uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjanta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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.
10. W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi
powiązanemu w sposób inny niż wskazany w uwadze 9 w pkt 1-4 jest zobowiązana przed
wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasady
konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
11. Beneficjent zastrzega sobie wystawienie Zaświadczenia o jakości wykonanej usługi.
15. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi w zakresie realizacji zamówienia
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie,
zsiedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia tego postępowania,
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym
do przeprowadzenia wobec Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności kontrolnych
i audytowych, zaś Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Pani/ Pana danych osobowych
innym odbiorcom, o ile obowiązek taki nie będzie wynikał z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału
w niniejszym postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz
wykonania umowy.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
Załącznik nr 2 – wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 3 – wzór wykazu usług
Załącznik nr 4 – wzór umowy
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