Więcbork, dnia 05.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego” proszę o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie poprawnego
formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla w/w
zadania.
Poniżej szczegółowe dane, niezbędne do przygotowania oferty.
1. Zamawiający:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
tel: (52) 389 64 85
fax: (52) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
 Opracowanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:
 dokumentami programowymi (w tym: Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020),
 wytycznymi Ministra Rozwoju (w tym: Wytycznymi MIiR w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi MIiR w zakresie
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020),
 wytycznymi Instytucji Zarządzającej tj. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 dokumentacją konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 (w tym: regulaminem konkursu,
instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, instrukcją wypełniania załączników o
dofinansowanie projektu),
 unijnymi, krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi związanymi z przedmiotowym
projektem (wskazanymi w dokumentacji konkursowej).
 Przekazanie przedmiotu zamówienia:
 Studium wykonalności wraz z arkuszem analizy finansowej w formacie XLS lub równoważnym
zawierającym jawne (nie ukryte) i działające formuły przedstawiające przeprowadzone analizy i
ich wyniki oraz wniosek aplikacyjny należy sporządzić w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i
w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym, na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu.
 Przedmiot zamówienia obejmuje również niezbędne doradztwo, wyjaśnienia i uzupełnienia na
etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku aplikacyjnego, aż do momentu uzyskania przez
Zamawiającego wnioskowanego dofinansowania.
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3. Przewidywane dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 4. Region Przyjazny Środowisku,
Działanie 4.5 Ochrona przyrody,
Konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16.
4. Termin realizacji zamówienia:
Do 20 maja 2017 r.
5. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 2.
6. Miejsce i formy złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć:
 osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410
Więcbork,
 pocztą tradycyjną na adres: Krajeński Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork,
 faksem na nr (52) 389 64 85,
 pocztą elektroniczną na adres: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl
7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.04.2017 r. (po tym terminie oferty nie
będą rozpatrywane).
8. Dodatkowe wymagania:
a) Wykonawca winien przedłożyć opis doświadczenia w realizacji projektów z zakresu ochrony
przyrody wraz z Oświadczeniem potwierdzającym minimalne, wymagane doświadczenie
Wykonawcy tj. opracowanie minimum 1 studium wykonalności dla projektu dotyczącego
ochrony przyrody, w tym pozyskanie dofinansowania dla minimum 1 projektu (potwierdzone
protokołami odbioru lub referencjami/informacją Wnioskodawcy/ Beneficjenta).
b) Wykonawca winien przedłożyć stosowne referencje i rekomendacje w odniesieniu do
opisanych projektów z zakresu ochrony przyrody
c) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiającemu postępu w
realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to, że przedmiotowa weryfikacja prowadzona
będzie przez Zamawiającego raz w tygodniu przez cały okres realizacji umowy i
następować będzie każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym
Wykonawca winien przedłożyć Oświadczenie o gotowości odbycia min. 4 spotkań z udziałem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w okresie
opracowywania dokumentacji aplikacyjnej.
9. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Zakres projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia
powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty
wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie
zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu
zamówienia).
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c) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p.o. Dyrektora Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego mgr inż. Remigiusz Popielarz (tel. 605 647 605) lub Kierownik ds.
ochrony przyrody mgr inż. Mirosław Łebek (tel. 602 456 796).

p.o. Dyrektora
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
Remigiusz Popielarz

Załączniki:
Zał. 1: Założenia projektu.
Zał. 2: Formularz ofertowy.
Zał. 3: Wzór umowy.
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