
WZS.8141.60.2014.JD Płock, 23 kwietnia 2014r.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000,00 zł 

ZAMAWIAJĄCY – Gmina-Miasto Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1

zaprasza do składania ofert na wykonanie „Raportu stanu problemów alkoholowych 

w mieście Płocku za 2013 rok”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie „Raportu stanu 

problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2013 rok” zwanego dalej „Raportem” m.in. 

na podstawie danych źródłowych przekazanych przez Zamawiającego. 

1. Raport powinien w szczególności zawierać:

a) opis przedmiotu badania,

b) opis procedury badawczej,

c) informację o zgromadzonych danych,

d) diagnozę  stanu  problemów  alkoholowych  oraz  zasobów  w  mieście  Płocku 

umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej, interpretację 

ilościową oraz jakościową danych,

e) porównanie sytuacji w Płocku do innych miast województwa mazowieckiego oraz do 

średniej ogólnopolskiej,

f) mapę  problemów  alkoholowych  z  uszeregowaniem  problemów  wg  ważności  ze 

wskazaniem tych, które wymagają rozwiązania w pierwszej kolejności,

g) wnioski końcowe, zalecenia,

h) rekomendacje do dalszych działań.

2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto:

a) dokonywanie ustaleń z Zamawiającym odnośnie ostatecznej wersji Raportu,

b) przekazanie Raportu w formie papierowej oraz elektronicznej (w wersji uzgodnionej z 

Zamawiającym), nagranego na nośniku CD/DVD,



c) przedstawienie prezentacji wyników Raportu w trakcie spotkania z przedstawicielami 

podmiotów  zajmujących  się  profilaktyką  uzależnień  i  rozwiązywaniem  problemów 

alkoholowych w Płocku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Raport  zostanie  przyjęty  przez  Zamawiającego  pod  warunkiem  spełnienia 

następujących wymogów: 

a) poprawności pod względem metodologicznym,

b) poprawności pod względem merytorycznym,

c) poprawności pod względem stylistycznym,

d) formułowane opinie i wnioski będą wynikać ze zgromadzonego materiału badawczego,

e) opracowania w sposób przejrzysty, 

f) dane prezentowane na wykresach będą czytelne.

II. Termin realizacji zamówienia 

Usługa zostanie wykonana w trzech etapach:

1. I etap – przedstawienie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, o którym mowa

w rozdziale I ust. 1 pkt. a), b), c), d) niniejszego zapytania ofertowego w ciągu 30 dni 

od dnia podpisania umowy do akceptacji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w 

wersji  elektronicznej  na  adres:  wydzialzdrowia@plock.eu.  Zamawiający  ma  prawo 

zgłosić uwagi i zastrzeżenia do treści przesłanego Raportu w zakresie wskazanym w 

ww. opisie przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od dnia otrzymania wstępnej 

wersji  Raportu, a Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi i  zastrzeżenia 

oraz nanieść poprawki w terminie do 10 dni od dnia uzyskania uwag i zastrzeżeń. Jeśli 

po  wniesieniu  uwag  i  zastrzeżeń  do  Raportu  Wykonawca  nie  przedstawi 

Zamawiającemu Raportu spełniającego jego wymogi, Zamawiający będzie miał prawo 

uznać,  że  Wykonawca  nie  jest  zdolny  do  zrealizowania  zamówienia  w  zakresie 

opracowania Raportu w terminie i odstąpić od umowy,

2. II etap - przedstawienie  przez Wykonawcę pełnej  wersji  Raportu zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w terminie do 11 sierpnia 2014 roku do akceptacji Wydziału 

Zdrowia  i  Spraw  Społecznych,  w  wersji  elektronicznej  na  adres: 

wydzialzdrowia@plock.eu.  Zamawiający  ma prawo zgłosić  uwagi  i  zastrzeżenia  do 

treści przesłanego Raportu w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w 

terminie do 10 dni od dnia otrzymania Raportu, a Wykonawca zobowiązany będzie 

uwzględnić uwagi i zastrzeżenia oraz nanieść poprawki w terminie do 10 dni od dnia 

uzyskania uwag i zastrzeżeń. Jeśli po wniesieniu uwag i zastrzeżeń do Raportu 



Wykonawca  nie  przedstawi  Zamawiającemu  Raportu  spełniającego  jego  wymogi, 

Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca nie jest zdolny do zrealizowania 

zamówienia w zakresie opracowania Raportu w terminie i odstąpić od umowy,

3. III etap - przedstawienie prezentacji wyników Raportu w trakcie spotkania

z przedstawicielami podmiotów zajmujących się profilaktyką uzależnień

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Płocku w terminie uzgodnionym

z Zamawiającym, jednakże nie dłuższym niż do 30 września 2014 roku.

Ostateczne terminy realizacji  zamówienia  zostaną określone w umowie na wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Ustala się ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia 

na dzień 30 września 2014 roku. 

III. Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać się posiadaną wiedzą w zakresie profilaktyki uzależnień

i  rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  doświadczeniem w zakresie  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  polegającego  na  wykonaniu  w  okresie  3  lat  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  co  najmniej  2  usług  polegających  na  wykonaniu  „Raportu 

(diagnozy)  stanu  problemów  alkoholowych”  w  mieście  liczącym  powyżej  100  tys. 

mieszkańców.

IV. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

2. kserokopię  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  lub  podyplomowych 

(preferowane wykształcenie o kierunku socjologicznym),

3. propozycję „spisu treści” Raportu. 

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność 

z oryginałem przez oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert

Wymagane  dokumenty  należy  złożyć  osobiście  w  formie  pisemnej  (w  zamkniętej 

kopercie) do  12 maja 2014 roku w siedzibie  Urzędu Miasta Płocka: ul.  Zduńska 3 w 

Biurze  Obsługi  Klienta  na  stanowisku  „Biuro  podawcze”  lub  Al.  Piłsudskiego  6  na 



stanowisku  „Biuro  podawcze”  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  Płocka  lub  przesłać 

listownie na adres: Urząd Miasta Płocka 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1 (decyduje data 

wpływu do Urzędu Miasta Płocka). 

Koperta  powinna  być  opisana:  „Nabór  Wykonawcy  na  opracowanie  Raportu  stanu 

problemów alkoholowych  w  mieście  Płocku  za  2013  rok  -  Wydział  Zdrowia  i  Spraw 

Społecznych”. Oferta, która wpłynie po ww. terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

VI. Kryteria wyboru ofert

Przy ocenie ofert uwzględnione będą następujące kryteria:

1. posiadane  kwalifikacje,  kompetencje,  specjalizacje,  stopnie  naukowe,  uprawnienia, 

rekomendacje itp. – 10 % znaczenia (skala ocen 0-10 pkt.),

2. doświadczenie w wykonaniu usług o podobnym charakterze – 10 % znaczenia (skala 

ocen 0-10 pkt.),

3. cena –  80% znaczenia  (skala  ocen 0-80 pkt.).  Oferta  zawierająca  najniższą  cenę 

otrzyma 80 punktów; przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza 

się ze wzoru:  cena najniższa/cena danej oferty ocenianej x 80,00 pkt.,  przy czym 

wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad.

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

p. Joanna Dobrzeniecka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, 

tel. 24 367 17 04

p. Beata Stanuszkiewicz – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, 

tel. 24 367 17 20

VIII. Termin wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu na składanie ofert. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu z przyczyn trudnych do przewidzenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert. 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy


