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Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza

do składania ofert na opracowanie trzech studiów wykonalności niezbędnych do

złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach ogłoszonych konkursów z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla następujących

projektów:

1. Studium wykonalności dla projektu nr 1: (CZĘŚĆ 1)

"Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej"
planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów: Rozwój zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych
OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował: zakup autobusów niskoemisyjnych, budowę pętli
autobusowej wraz z infrastrukturą, budowę jprzebudowę ścieżek rowerowych wraz z
infrastrukturą, przebudowę infrastruktury drogowej.

2. Studium wykonalności dla projektu nr 2: (CZĘŚĆ 2)

"Budowa infrastruktury ścieżek i szlaków rowerowych oraz elementów
towarzyszących" planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, typ projektów:
Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów
objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował: budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (np. stojaki dla rowerów, punkty naprawy itp).
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3. Studium wykonalności dla projektu nr 3: (CZĘŚĆ 3)

"Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej
wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym" planowanego do współfinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, typ
projektów: Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im
nowych funkcji gospodarczych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI
problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował: przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę
infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z wykonawców może
złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. Umowa z wykonawcą zastanie zawarta
odrębnie dla każdej części zamówienia.

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia -

Załącznik nr 3 oraz wzór umowy - Załącznik nr 4.

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr

l, do której należy, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo

winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

III. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony,

jeżeli:

1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- jedną usługę polegającą na wykonaniu minimum jednego Studium Wykonalności wraz z

kalkulacją (modelem finansowym) wyliczenia rekompensaty dla projektu o wartości

minimum 10 mln zł ( dla CZĘŚCI 1)

- jedną usługę polegającą na wykonaniu minimum jednego Studium Wykonalności

dla projektu o wartości minimum 10 mln zł ( dla CZĘŚCI 2 i CZĘŚCI 3)

Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania

spełniania w Iw warunków polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych

podmiotów.

IV. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

1. Formularz oferty - Załącznik nr l,

2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich



wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

oraz załączeniem dokumentów określających czy te usługi zostały wykonane należycie -

Załącznik nr 2 ..

V. Termin realizacji: do 23.11.2016 r.

VI. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1- Biuro

Obsługi Klienta - stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 18.10.2016 r. do

godziny 11:00.

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieści w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta na opracowanie studiów wykonalności niezbędnych do złożenia wniosków

aplikacyjnych w ramach ogłoszonych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, CZĘŚĆ .

Nie otwierać przed dniem 1.8.1.0.201.6 r. do godziny 1.1..1.5.

VIII. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub

oświadczeń lub są one niezgodnie z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich

uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest

najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie

powoduje odrzucenie oferty.

IX. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia

wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest

najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za

nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

X. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej

podpisania.

XI. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany nazw projektów.

XIII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem

formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma

pisemna.

XIV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy

kodeksu cywilnego.



XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Magdalena Walczak - Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, Zespół Projektów

Inwestycyjnych, tel. (24) 367-17-24,

Adriana Rybak - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61.

W załączeniu przekazujemy:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

2. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

3. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia,

4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Opracowanie studiów wykonalności niezbędnych do

złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach

Przedmiot zamówienia ogłoszonych konkursów z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
, ,

CZĘSC ................

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
PI. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

Wykonawca
(Nazwa, adres, telefon, KRS, NIP)

E-mail •••••••••••••••••••••• I •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cena oferowana brutto
.......................................... zł

Termin realizacji Do 23.11.2016 r.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne

informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

data .

( podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Załącznik Nr 2

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dot. postępowania o wartości do 30 000 euro na Opracowanie studiów wykonalności
niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych w ramach ogłoszonych
konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020
, ,

CZĘSC .

Nazwa Wykonawcy .

Adres Wykonawcy .

Numer tel.jfax .

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających czy te usługi zostały wykonane

należycie

Przedmiot zamówienia
(szczegółowy opis) *

- zaznaczyć czy Studium
Wykonalności obejmowało Podmiot, na rzecz

L.p. kalkulację wyliczenia Wartość zamówienia Dzień, m-c i rok którego usługarekompensaty (w przypadku (brutto) zakończenia
składania oferty na część 1) została wykonana

oraz określić wartość
projektu (koszt całkowity

oroiektu)

,* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunkow postawionych przez Zamawiającego - W pkt III. 1
ogłoszenia

Dnia . . .
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


