GMINA

OPATÓWEK

pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
pow. kaliski

tel. (62) 76-18-080
faks (62) 76-18-017
www.opatowek.pl

Opatówek, dnia 17 listopada2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości
przekraczającej 20 000 zł. netto oraz
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
I.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Opatówek
62-860 Opatówek
Plac Wolności 14
tel.: 62 76 18 080 fax: 62 76 18 017

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Gmina Opatówek zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30.000 euro netto
na zadanie pn.:
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2016 - 2023.
2.
3.

III.

Zakres zamówienia omówiony został w szczegółowym zakresie prac, który stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zaproszenia.
Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą byd konieczne do
przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Całośd zamówienia należy zrealizowad do 15 marca 2017 roku, poszczególne etapy należy realizowad
w terminach określonych w załączniku nr 2.
2. Termin płatności : 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu po zakooczeniu zadania

IV.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Teren Gminy Opatówek.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA
Wykonawcą programu rewitalizacji może zostad osoba lub zespół, wśród których:
1. przynajmniej jedna osoba musi posiadad co najmniej stopieo doktora nauk o Ziemi w zakresie
geografii lub doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk społecznych,
2. przynajmniej jedna osoba musi byd autorem co najmniej 5 publikacji naukowych w recenzowanych
czasopismach naukowych listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego typu A, B, lub C, w tym
minimum jednej recenzowanej monografii naukowej, których tematem głównym była rewitalizacja,
3. przynajmniej jedna osoba musi posiadad doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywania
programów rewitalizacji (przynajmniej jeden program rewitalizacji),
4. przynajmniej jedna osoba musi posiadad doświadczenie praktyczne w zakresie przeprowadzania
szkoleo dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu rewitalizacji (przynajmniej
jedno przeprowadzone szkolenie),
5. przynajmniej jedna osoba musi byd autorem/współautorem ekspertyz z zakresu rewitalizacji
przygotowanych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (przynajmniej jedna ekspertyza).

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TAKIE WARUNKI
1. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
2. Oświadczenie o ilości publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych
listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego typu A, B, lub C, w tym minimum jednej
recenzowanej monografii naukowej, których tematem głównym była rewitalizacja oraz kopia
pierwszej strony wymienionych w oświadczeniu publikacji i monografii.
3. Oświadczenie o wykonanych opracowaniach programów rewitalizacji, podad nazwę
instytucji i adres dla jakiej został opracowany program rewitalizacji.
4. Oświadczenie o przeprowadzonych szkoleniach dla pracowników jednostek samorządu
terytorialnego z zakresu rewitalizacji, podad instytucję i adres.
5. Oświadczenie o ilości ekspertyz z zakresu rewitalizacji przygotowanych na potrzeby
jednostek samorządu terytorialnego oraz kopia pierwszej strony wymienionych
w oświadczeniu ekspertyz.

VII.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB PROCENTOWĄ
Cena - 100%

VIII.

SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Ocena punktowa = cena minimalna x 100 punktów / cena badana

IX.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna byd sporządzona na Formularzu oferty, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia . Cena oferty powinna obejmowad wszelkie koszty jakie
poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania
całkowitej ceny zamówienia wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku wyrażonej cyfrowo i słownie
w złotych polskich.
2. Do Formularza oferty Wykonawca dołączy dokumenty wyszczególnione w punkcie VI składające się na
ofertę.
00
3. Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego do 25 listopada 2016r do godz. 10 w sekretariacie
Urzędu Gminy w Opatówku Plac Wolności 14 ( I piętro pok. nr 13) osobiście lub za pośrednictwem
poczty. Ofertę należy złożyd w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno byd oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Urzędu Gminy w Opatówku Plac Wolności 14, 62-860
Opatówek oraz opisane : Oferta na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
15
Opatówek na lata 2016 - 2023. Nie otwierać przed 25.11.2016 godz. 10 .
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10 dni od terminu składania ofert

XI.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następujące osoby:
1. Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - Bogumiła Łaoduch
tel. (62) 76 18 080 wew. 41 lub 23 - sprawy formalne
2. Podinspektora Wydziału RGG i OŚ - Aleksandra Kalenska tel. (62) 76 18 080 wew. 23 lub 41 sprawy formalne.

W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywad będą sobie pisemnie, faxem.

XII.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚD TAKIEJ ZMIANY
Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy.
Załączniki:
1. Formularz oferty ( załącznik nr 1) - szt. 1
2. Szczegółowy zakres prac (załącznik nr 2)- szt. 1

Sekretarz Gminy
/-/ Krzysztof Dziedzic

