
Chocz, dnia 08 września 2016 roku 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IT.7013.15.2016 

 

1. Zamawiający:  

Gmina Chocz,  

Rynek 17, 63-313 Chocz 

www.chocz.pl 

tel. 62 7415 330 

e mail: ug@chocz.pl 

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności  

dla projektu z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych 

przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec”, 

Działanie 4.3 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014 - 2020 

2. Termin wykonania zamówienia: 10 dni roboczych przed terminem składania wniosków 

wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie do w/w działania. 

3. Kryterium wyboru Wykonawcy wskazano w poniższej tabeli: 

Lp. Kryterium Sposób spełnienia Liczba 

punktów 

1. 

Cena 

Oferty cenowe zostaną poszeregowane od najniższej, do 

najwyższej. Oferta najniższa uzyska 20 pkt, kolejne o 2 

punkty mniej za każdą kolejną pozycję (np. poz.1 – 20 

pkt, poz. 2 – 18 pkt. Poz. 3 – 16 pkt. Itd.). 

20 - 0 

2. 

Doświadczenie w 

zakresie 

gospodarki 

wodno-ściekowej 

Wykonanie przynajmniej 1 studium wykonalności z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla podmiotu 

publicznego w okresie programowania 2014-2020. 

5 

3. Za każde wykonane studium wykonalności z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej, ponad wskazane w 

punkcie 2. 

1 

4. 

Doświadczenie w 

zakresie projektów 

infrastrukturalnych 

Wykonanie przynajmniej 10 studiów wykonalności dla 

projektów infrastrukturalnych dla podmiotów 

publicznych w okresie programowania 2014-2020. 

5 

5. Za każde wykonane studium wykonalności dla 

projektów infrastrukturalnych dla podmiotów 

publicznych, ponad wykazane w punkcie 4. 

1 

6. 
Skuteczność w 

pozyskiwaniu 

funduszy 

Lista referencyjna 10 Studiów Wykonalności dla 

projektów infrastrukturalnych dla podmiotów 

publicznych, opracowanych przez oferenta w ostatnich  

5 latach, które uzyskały dofinansowanie. 

5  

 

Dodatkowo Zamawiający wymaga, by wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, tj. zespołem co najmniej 2 osób zdolnych do wykonania zamówienia 

z których minimum 1 osoba brała udział w opracowaniu co najmniej 10 studiów wykonalności, 

które otrzymały dofinansowanie ze środków UE w okresie ostatnich 5 lat. 

 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów. 

 W przypadku, gdyby wybór oferty był niemożliwy, ze względu na równą liczbę punktów, 

Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych. 

4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, 

udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania PZP zgodnie  

GMINA CHOCZ 
63-313 CHOCZ, UL. RYNEK 17 

POW. PLESZEWSKI 



z art. 3 PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągani zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia,opieki lub kurateli, 

 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnionewątpliwości co do bezstronności tych osób. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany warunków umowy, po jej podpisaniu. 

7. Wykaz dokumentów jakie winni dostarczyć wykonawcy: 

 Oferta cenowa w rozbiciu na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności, 

 Wykaz wykonanych w okresie programowania 2014-2020, studiów wykonalności dla projektów 

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla podmiotów publicznych, 

 Wykaz wykonanych w okresie programowania 2014-2020, studiów wykonalności dla projektów 

infrastrukturalnych dla podmiotów publicznych. 

 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

 Wykaz minimum 10 opracowanych przez oferenta studiów wykonalności dla projektów 

infrastrukturalnych dla podmiotów publicznych, które otrzymały dofinansowanie ze środków 

UE w okresie ostatnich 5 lat a w których opracowaniu brała minimum 1 osoba z zespołu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie prac, wykazanych przez Oferenta w ofercie. 

8. Termin związania z ofertą: 3 miesiące od daty złożenia. 

9. Opis sposobu dostarczenia ofert:  

 Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 

Gmina Chocz 

Rynek 17, 63-313 Chocz 

Sekretariat, pokój nr 1 

 

 Ofertę w formie papierowej należy dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego, w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

„Oferta na opracowanie Wniosku oraz Studium wykonalności dla projektu z zakresu 

Gospodarki wodno-ściekowej, Działanie 4.3 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” 

nie otwierać przed terminem:    14 września 2016 roku  godz. 10.00”. 

 

 

10. Oferty należy składać do dnia 14.09.2016 r. do godziny 10.00 (oferty złożone po terminie nie 

zostaną rozpatrzone) 

11. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

 Roman Kaczmarek  - w sprawach sieci kanalizacyjnej – tel. 62 7415 330 

 Eugeniusz Markiewicz - w sprawach wniosku i studium – tel. 62 7415 330  

BURMISTRZ 

 

/ - / Marian Wielgosik 


