Więcbork, dnia 06.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego
Parku Krajobrazowego” proszę o przedstawienie oferty cenowej za usługę przygotowania,
organizacji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych 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:
Do obowiązków organizującego przetarg będzie należeć realizacja następujących zadań:
1. Wybór dostawców / wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
(postępowanie na roboty budowlane – umowa z wykonawcą robót budowlanych), w tym:
 opracowanie regulaminu pracy komisji przetargowej
 opracowanie dokumentu powołującego komisję przetargową,
 opracowanie dokumentu określającego szacowanie wartości zamówienia,
 opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
 opracowanie formularza oferty wraz z załącznikami,
 opracowanie pozostałych formularzy,
 opracowanie wzoru umowy na wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład projektu,
 opracowanie oświadczeń wymaganych przepisami prawo zamówień publicznych,
 opracowanie wykazu osób,
 opracowanie wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
 publikacja ogłoszeń, zawiadomień, informacji na stronach internetowych Zamawiającego, w
Biuletynie Zamówień Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego,
 opracowanie rejestru złożonych ofert,
 opracowanie informacji z otwarcia ofert wraz z oświadczeniami o przynależności do grupy
kapitałowej,
 opracowanie wezwań Wykonawców do złożenia dokumentów z potwierdzeniami ich
wezwania,
 opracowanie potwierdzeń doręczeń wszystkich wymaganych prawem dokumentów
przetargowych,
 doradztwo merytoryczne w pracach komisji przetargowej w tym pomoc przy wypełnianiu
protokołu postępowania,
 przygotowanie wyników postępowania oraz kompletnej dokumentacji poprze targowej,
 przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
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 realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności:
 Prawem Zamówień Publicznych,
 analizowanie propozycji Komisji przetargowej w sprawie wykluczenia określonych podmiotów z
postepowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
 przygotowywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej zakresu proceduralnego związanego z
postępowaniem, udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ,
 określenie kryteriów oceny ofert wraz ze szczegółowym opisaniem ich znaczenia oraz sposobu
dokonywania oceny i wzorów arytmetycznych,
 przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji i danych dotyczących
realizacji zadania,
 niezwłocznego udzielania wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamiania Zamawiającego
o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach,

przedmiot zamówienia obejmuje również niezbędne doradztwo, wyjaśnienia i uzupełnienia w
zakresie pełnej obsługi wraz z niezbędnymi wyjazdami dotyczącymi przedmiotowego
postępowania,

przedmiot zamówienia obejmuje ewentualną konieczność przeprowadzenia kolejnych
postępowań w powyższym zakresie do momentu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
3. Przewidywane dofinansowanie
Realizacja robót budowlanych będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego
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.00-04-174/18
4. Termin realizacji zamówienia:
Wrzesień – Październik 2018 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: 18.09.2018 r. do godziny 15.00 (po tym
terminie oferty nie będą rozpatrywane).
8. Dodatkowe wymagania:
a) Wykonawca winien przedłożyć opis doświadczenia w realizacji przetargów wraz z
Oświadczeniem potwierdzającym minimalne, wymagane doświadczenie Wykonawcy tj.
organizacja minimum 1 przetargu dotyczącego ochrony przyrody, (potwierdzone protokołami
odbioru lub referencjami/informacją Wnioskodawcy/ Beneficjenta).
b) Wykonawca winien przedłożyć stosowne referencje i rekomendacje w odniesieniu do
opisanych przetargów.
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c) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiającemu postępu
w realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to, że przedmiotowa weryfikacja prowadzona
będzie przez Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy i następować będzie raz
w tygodniu każdorazowo w siedzibie Zamawiającego.
9. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
a)
b)
c)

Zakres projektu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Kryterium oceny ofert: 100% cena. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik ds. ochrony
przyrody mgr inż. Mirosław Łebek (tel. 602 456 796).

Z up. Dyrektora
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
mgr inż. Mirosław Łebek

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