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Zapytanie ofertowe
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
Adres korespondencyjny: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli
Staw 2, 62-834 Ceków
2. Przedmiot zamówienia
2.1 Nazwa zamówienia.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się opracować dla Zamawiającego
kompletny wniosek o dofinansowanie w tym kompletne studium wykonalności, dla
projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”
zwany dalej Opracowaniem, w celu złożenia do NFOŚiGW(IW – Instytucja
Wdrażająca) w ramach V naboru dla działania 2.2 POIiŚ 2014-2020. Opracowanie
musi być zgodne z wszelkimi wymaganiami określonymi w ramach ww. naboru.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja
ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” składanego w ramach V
naboru dla działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 ” wraz z wymaganymi załącznikami:
a. Załącznik nr 4 Studium Wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym
zawierającym model finansowo – ekonomiczny,
b. Załącznik nr 18 – Informacja dotycząca pomocy publicznej ,
c. Załącznik nr 20 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc publiczną.
Pozostałe załączniki do wniosku, które przygotuje Zamawiający będą podlegały
weryfikacji przez Wykonawcę.
2) Opracowanie kompletnego studium wykonalności (Załącznik nr 4 do wniosku o
dofinansowanie) dla projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego
Centrum Recyklingu” składanego w ramach V naboru dla działania 2.2 POIiŚ 20142020” wraz z wymaganymi załącznikami.
3) współpraca z Zamawiającym na wszystkich etapach, a w szczególności na etapie weryfikacji
Opracowania do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu albo
ostatecznej decyzji o braku dofinansowania; w szczególności Wykonawca zobowiązany
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będzie do dokonywania korekt, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przedmiotu
zamówienia w zakresie w jakim zażąda ich IW. Wykonawca zobowiązany będzie do
udzielania niezbędnych wyjaśnień na żądanie Zamawiającego dotyczących przedmiotu
zamówienia, w czasie umożliwiającym terminowe złożenie poprawnego i kompletnego
Opracowania.

2.3 Rodzaj zamówienia:
Usługi.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79314000-8 Analiza możliwości wykonawczych;
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy;
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych – zaś wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i terminy jego realizacji:
3.1 Planowany zakres projektu/ kontrakty:
1) Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw – zwiększenie poziomu
odzysku odpadów surowcowych – dostawy,
2) Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw – roboty budowlane,
3) Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków – oczyszczanie ścieków
przemysłowych powstałych na terenie ZUOK „Orli Staw” – roboty budowlane;
4) Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw – przetworzenie
selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji – roboty budowlane;
5) Zaprojektowanie i budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Kaliszu –
roboty budowlane;
6) Zaprojektowanie i budowa magazynów,
budynku socjalnego i stacji
transformatorowej oraz towarzyszącej infrastruktury w ZUOK Orli Staw – roboty
budowlane.
7) Inżynier kontraktu – usługi;
8) Edukacja i informacja – usługi.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu.
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3.2 Termin realizacji zamówienia
3.2.1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w następujących terminach:
1) Etap I - kompletny wniosek o dofinansowanie w tym kompletne studium
wykonalności - Opracowanie ma być wykonane w czasie umożliwiającym bezpieczne
jego złożenie przez Zamawiającego w terminie naborowym składania wniosku, który
został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla V naboru dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.
a) Wersja końcowa Opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu
najpóźniej do 11 grudnia 2017 roku w celu jej ostatecznej weryfikacji.
b) Wersja ostateczna Opracowania (w formie papierowej), uwzględniająca
ewentualne uwagi Zamawiającego zostanie przekazana Zamawiającemu w
terminie „bezpiecznym” do złożenia przez niego kompletnego wniosku do
NFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, ale nie później 27
grudnia 2017 roku.
2) Etap II – współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji złożonej do NFOŚiGW
dokumentacji przedmiotu zamówienia, w tym studium wykonalności oraz wniosku o
dofinansowanie do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu
oraz podpisaniu umowy na jego realizację lub decyzji o braku dofinansowania.

3.2.2 Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany w ramach wynagrodzenia
umownego do dokonywania korekt i aktualizacji w dokumentach stanowiących
przedmiot zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na
jego realizację lub decyzji o braku dofinansowania.
3.2.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także interpretowanie i wyjaśnienie
wątpliwości dotyczących zadania czy innych dokumentów sporządzonych na potrzeby
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3.2.4 W przypadku uwag stwierdzonych przez IW Wykonawca w ramach
wynagrodzenia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego w
szczególności do poprawy, uzupełnienia, wyjaśnienia, itp. w zakresie sporządzonego
Opracowania zgodnie z uwagami IW (jeżeli taką potrzebę zgłosi Zamawiającemu), w
czasie umożliwiającym Zamawiającemu ponowne terminowe złożenie poprawionych
dokumentów.
3.2.5 Do obowiązków Wykonawcy należy weryfikacja przygotowanych przez
Zamawiającego załączników do wniosku o dofinansowanie.
3.2.6 Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do aktywnego
uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych np. w Orlim Stawie, Kaliszu lub w
Warszawie. Zamawiający przewiduje, że będzie to kilka spotkań.
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3.2.7 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego posiadaniu
informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania wniosku o dofinansowanie wraz
ze studium wykonalności Podwykonawcom .

7. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny spełniania tych warunków.
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1 wykonali w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, wykonali co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie
w generatorze wniosków dla projektu w ramach POIiŚ, który uzyskał
dofinansowanie w tym studium wykonalności. Wymagane doświadczenie
Wykonawca musi potwierdzić poprzez załączenie do oferty Wykazu projektu /
projektów dla którego / których opracowano wniosek o dofinansowanie
wraz ze studium wykonalności, który/które otrzymał/otrzymały
dofinansowanie wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie
każdej/każdych z ww. usługi/usług (protokoły odbioru, listów referencyjnych
lub dokumenty równoważne z których jednoznacznie wynika potwierdzenie
wymaganego zakresu).
7.1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym
do wykonania zamówienia,
7.1.3 dysponują odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową do wykonania
Zamówienia,
7.1.4 złożą ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7.2 Zamawiający wymaga, aby kompletna oferta zawierała następujące dokumenty:
7.2.1 Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
7.2.2 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami i dysponowaniu odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową do
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wykonania zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania
ofertowego;
7.2.3 Wykaz projektu / projektów dla którego / których opracowano wniosek o
dofinansowanie wraz ze studium wykonalności, który/które otrzymały
dofinansowanie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania
ofertowego, wraz z dowodami potwierdzającymi wykonanie każdej/każdych z
ww. usługi/usług (protokoły odbioru, listów referencyjnych lub dokumenty
równoważne z których jednoznacznie wynika potwierdzenie wymaganego
zakresu).
7.2.4 Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego ,
7.2.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.
8.1 Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
8.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną, pisemną ofertą.

9. Kryteria oceny ofert.
9.1 Zamawiający uzna ofertę za spełniają wymagania i podda ocenie, jeżeli:
9.1.1 Oferta spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
9.1.2 Pisemna oferta zostanie złożona w określonym przez Zmawiającego terminie.
9.1.3 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
oferty, która oceniana będzie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną liczbę
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio –
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0 – 100 .
9.2 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy
bilans punktów w kryteriach:
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Lp.

•

Nazwa kryterium

Znaczenie
kryterium (w
pkt)

1

Cena

70

2

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

30

RAZEM

100

„CENA” = 70 PUNKTÓW
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 70 pkt = liczba punktów
Cena oferty badanej

•

„DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” = 30
PUNKTÓW
0 albo 1 opracowanie – 0 pkt.
2 opracowania – 5 pkt.
3 opracowania – 15 pkt.
4 opracowania i więcej – 30 pkt.

W tym kryterium można otrzymać 0 albo 5 albo 15 albo 30 punktów. Podstawę
przyznania punktów stanowić będzie Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia dotyczący doświadczenia tych osób z ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert w opracowaniu wniosków o dofinansowanie wraz ze
studiami wykonalności w ramach POIiŚ, dla projektów z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi, dla których przyznane zostało dofinansowanie w ciągu ostatnich 10 lat.
10. Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy.
Istotne postanowienia umowy i zmiany umowy zawarte są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Informacje administracyjne.
11.1
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę prosimy przesłać na adres:
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
Orli Staw 2,
62-834 Ceków
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Na kopercie należy dopisać:
„Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w tym studium
wykonalności dla projektu Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego
Centrum Recyklingu”
11.2

Termin dostarczenia ofert: do 17.10.2017 roku, do godz. 11.00.

11.3
W przypadku pytań, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:
biuro@orlistaw.pl w tytule e-maila prosimy wpisać: „Opracowanie wniosku o
dofinansowanie w tym studium wykonalności dla projektu Modernizacja ZUOK Orli
Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.
11.4
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed
upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11.5
Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych wybierze Wykonawcę, którego oferta
będzie najkorzystniejsza, o czym go poinformuje. Brak otrzymania takiej informacji
oznaczać będzie, ze oferta danego Wykonawcy nie została wybrana jako
najkorzystniejsza.
11.6
Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa chyba, że postępowanie
zostanie unieważnione.
11.7

Przewidywana wartość całkowita Projektu to około 80 000 000 zł netto.

12. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w
okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych
uzupełniających, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia
publicznego
13. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego:
www.czystemiasto.pl. w dniu 9 października 2017 roku.
14. Załączniki stanowiące integralną część Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego,
Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
Załącznik nr 3 – Wzór Wykazu doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia,
Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu projektu / projektów dla którego / których opracowano
wniosek o dofinansowanie w tym studium wykonalności, który/które otrzymały
dofinansowanie,
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Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobowym i dysponowaniu odpowiednią sytuacja ekonomiczną i
finansową do wykonania zamówienia.

Zatwierdzam (09.10.2017):
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak
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