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ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługęo wartościponiżej30.000euro polegającąna
wykonaniu Studium WykonalnościInwestycji wraz z Wnioskiem aplikaryjnym dla
projektu
,,Termomodernizacjabudynku PowiatowegoUrzędu Pracy w Namysłowie'',

planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach w ramach Regionalnego
Programu operaryjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 _ 2020 (RPo wo)' oś
Priorytetowa III Gospodarka niqkoemisyjna, Poddziałanie 3,2.1. Efektywność
energeĘczna w budynkach publicznych (subregion północny)
I.Zamawiający:
Nazwa: Powiat Namysłowski
Adres: 46-100 Namysłów' ul. Plac Wolności12a
NIP: 752-14-53-127
II. opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu ,,Termomodernizacja budynku
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie'', planowanego do aplikowania o
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa opolskiego
na|ata2014 _f020, oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna,Poddziałanie3.2.1,.
Efektywność energeĘczna w budynkach publicznych (subregion północny),
opracowania:
1) Studium WykonalnościInwestycji,
2) Wniosku aplikacyjnego w generatorzęwniosków.
o Powiszy
projekt dotyczy głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej
budynku użytecznościpublicznej _ Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,
z|oka|izowanegow Powiecie Namysłowskim, na terenie gminy Namysłów,
o Zamawiający zal<łada,poza zakłesem inwestycyjnym, również dział'aria informacyjne
i promocyjne.
o Maksymalna wartość projektu - zgodnie z zapisani Regulaminu Konkursu
Poddziałanię3,2.I. Efektyvmośćenergetycznaw budynkach publicznych (subregion
północny)
pod
http://roo.opolskie.pl/wpliŃiem
dostępnym
content/uploads/Regulamin_konkursu32 1 wersja3-nagotowo.pdf
o Zarta-wiający zastrzega koniecznośó przeprowadzartia co najmniej 2 spotkań
konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego (szczegółowy harmonogram w/w
spotkań określiumowa na wykonanie Studium WykonalnościInwestycji oraz wniosku
aplikacyjnego).
. Zanawiający posiada dokumentacjętechniczną dla planowanego projektu.
opracowane Studium WykonalnościInwestycji oraz wniosek aplikacyjny muszą być zgodne
z aktualnymi wytycznymi InsĘńucji Zarządzającej RPo wo 2014-2020 (IZ RPo wo)'
dokumęqlacją konkursową dla Poddziałania 3.2.l. Efektywnośó energetyczna w budynkach
publicznyóh (subregion północny)
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stronie intemetowejhttp://rpo.opolskie.pl/?p:19407oraz innymi dokumentaminiezbędnymi
do złoŻenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPo Wo 2014-2020 (RPo Wo)
opolskie.pl.
dostępnymina stronieinternetowejhttp://rpo.
Studium Wykonalności Inwestycji (w trzech egzemp|arzachw formie papierowej oraz w
dwóch egzemplarzachw formie elektronicznejna płycie CD/DVD w plikach (.pdD' (.doc),
(.gwp) lub równowaznych, ana|iza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft
Excel (.xlsx), natomiastWniosek aplikacyjny powinien zostacwypełnionyzuzyciem panelu
Wnioskodawcy dostępnegona stronie www.opolskie.pl oraz dostarczony Zamawiającemu w
wersji papierowej.
III. Termin wykonania zamówienia - 15.12.2016r.
IV. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:
1) W celu zagwarantowaniawysokiej jakości Studium Wykonalności Inwestycji i wniosku
aplikacyjnego Zamawtający oprócz kryterium ceny' wprowadził,takżekryterium pozacenowe
dotyczace doświadczeniaWvkonawcy.

Nazrva kryterium oceny

Maksymalna ilośćpunktów
do uzvskania

Cena
Doświadczenie
Razem

Waga kryterium

60pkt

60.

40pkt

40oń

100pkt

100"ń

określeniesposobuoceny ofert w danym kryterium.
KRYTERIUM:
CENA
Sposób przyznaniapunktów w kr1.teriumcena:
W kryterium ,,cena'' najvtyŻsząliczbę punktów (60pkt) - otrzyma oferta tego Wykonawcy'
który za wykonanie SWI zaproponuje najniŻszącenę brutto, akazda następna odpowiednio
mniej punktów obliczonych wedługponizszegowzoru:
cena mln

K cena:

x waga kryterium 60'/o x 100pkt

of
doświadczenie
K dośwlbdczenie:........;;;;il;;;;;;;;.............

x waga kryterium 40oń x 100pkt

cena of
. K cena - współczynnik oceny oferĘ
- c€ n a min - najniższa cena spośródwszystkich ocenianych ofert
- cena of- cena ocenianej oferty
KRYTERIUM : DOSWIADCZENIE
Zamavtiającyprzy dokonywaniu oceny złoŻonychofeń będzie brałpod uwagę doświadczenie
w wykonywaniu SWI
w powyŻszym kr1terium najvtyŻszą liczbę punktów (40 pk| otrzyma ofeńa tego
Wykonawcy, który do realizacji zamówienia wykuze największą liczbę wykonanych SWI, a
kaidanastępna odpowiednio mniej punktów obliczonych wedługponizszego wzoru
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K doświadczenie- współczynnik oceny oferty
doświadczenieof - oceniana ilośćrvykonanych SWI
doświadczeniemax - najwyższa ilośćwykonanych SWI
W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyŻszego kryterium,
Wykonawca jest zobowiązany załączyc do oferty wykaz wykonanych Studiów wykonalności
dla projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji) wtaz z dowodami
potwierdzającymi na|ezytewykonanie kazdego ze Studiów wykonalności(listy referencyjne,
protokołyodbioru itp.).
Nie dołączenie dowodów potwierdzających na|eiyte wykonanie kazdego ze Studiów
wykonalności, skutkowaó będzie nieuwzględnieniem go jako należycie przygotowanego
Studium wykonalności.
Brak złoż,eniadokumentów w ramach kryterium pozacenowego spowoduje, że oferta
zostanie odrzucona. Zamawiającj' nie przewiduje możliwości uzupełniania
wzmiankowanych dokumentów po uptywie terminu składania ofert.

V. Termin rwiązania ofertą: 30 dni
VI. Miejsce i termin składaniaofert:
1) ofertę w formie papierowej na|eŻyzłoiryc w nieprzekracza|tym terminie do 08.12,2016r.
w siedzibie Zamawiaj ącego :
Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
Plac Wolności 12a' 46.100 Namysłów,
w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji
wrilz

z

Wnioskiem

aplikacyjnym

dla

projektu

,,Termomodernizacja

budynku

Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie,,,
Decyduje data wpływu oferty.
2) osoby upoważnionedo kontaktu z oferentami:
Wioletta Socha _ Kompała, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu' pod numerem
Anna Pilarska pod
te|.77 4I0 36 95 wew. 206 , e-mail:wioletta.kompala@namyslow.p|bądź
numerem tęI, 77 4I0 36 95 węw. 208, e-mail: anna.pilarska@namyslow.pl,w godzinach
pracy urzędu.

VII. Informacjedodatkowe:
- Zartawiający zasttzegasobie prawo do
oferty.
Zał,ączniki:
I, W zór formularzaofertoweso.
2. Projektumowy.
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