
 

…………………………………                                                               I.7010.1.1.2017 

   PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1020 ) oraz Zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy 

Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014 r. – „Regulamin udzielania zamówień publicznych o 

wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO”, Burmistrza 

Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę: 

 

Opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  

 

1. Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI 

 

2. Przedmiot zamówienia: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku  

o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu polegającego na przebudowie  

i rozbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (wartość szacunkowa 

projektu 6,5 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego (dalej „RPO WM”) 2014-2020 Osi priorytetowej  VI Jakość życia 

działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów - Rozwój 

infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji 

społecznej i gospodarczej. 

 

3. Inne istotne warunki zamówienia – opis przedmiotowego zamówienia.  

Przedmiot zamówienia powinien być opracowany zgodnie z regulaminem konkursu  

nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 i instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 

oraz innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

udostępnionymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WM na lata 2014-2020.  

 

Zamawiający zakłada zatem następujące etapy realizacji zamówienia:  

1. wykonanie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 

w oparciu o wytyczne RPO MW zamieszczone w konkursie nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-

043/16,  

2. aktualizacja Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w 

trakcie oceny projektu, przeprowadzanej przez IZ RPO WM (jeśli Instytucja 

Zarządzająca będzie wymagała aktualizacji).  

 

Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinny być 

dostarczone w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch 



egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), 

(.gwp) lub równoważnych, analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku 

Microsoft Excel (.xlsx) lub równoważnym. 

 

4. Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia: do 06.03.2017 r. 

 

5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Powinna ona obejmować wszelkie koszty 

jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 

do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

 

6. Warunki płatności: Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji będącej 

przedmiotem zamówienia płatne będzie w 2-ch częściach: pierwsza część po odbiorze 

opracowania potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym – 60% wynagrodzenia 

umownego; druga część po zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia – 40% 

wynagrodzenia umownego. 

 

7. Wymagania formalne Zamawiającego: o zamówienie ubiegać się mogą wykonawcy, 

którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia 

związane z opracowaniem co najmniej 3 studiów wykonalności dla jednostek 

samorządu terytorialnego dla okresu programowania 2007-2013 lub obecnego  

tj. 2014-2020, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Instytucje Zarządzające. 

Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych (zakończonych i pozytywnie 

zweryfikowanych), usług związanych z opracowaniem studium wykonalności wraz  

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

zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania przedmiotu 

zamówienia w przypadku negatywnej oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Białobrzegi na lata 2016-2021 przez Departament Rozwoju Regionalnego i 

Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie. Przewidywany termin ostatecznej oceny – 28.02.2017. 

W takim przypadku wykonawcy przysługiwać będzie maksymalnie 10% ustalonego 

wynagrodzenia. 

 

9. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”  

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być 

podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie 



zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Opracowania studium 

wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (dalej 

„RPO WM”) 2014-2020 Osi priorytetowej  VI Jakość życia działanie 6.2 Rewitalizacja 

obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” 

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego – w sekretariacie (pok. 23) Urzędu 

Miasta i Gminy w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, 

pocztą, pocztą elektroniczną na adres w.komorowska@bialobrzegi.pl. 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2017 r. do godz. 12.00 na warunkach wskazanych  

w pkt. 9. 

 

11. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne 

będą przez Zamawiającego odrzucone. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: 

Wioleta Komorowska, tel. 48-613-24-72 wew. 25 

 

 

Białobrzegi, 2 luty 2017 roku                            

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

                                                                                          Adam Bolek 
 

                                                                                                    (podpis zamawiającego) 
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