
  

 
         

               
 

 

Gmina Miasto Stargard                  Stargard,  dnia  07.10.2016r. 
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard    

 
                                                                                                               
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
                        W związku z umieszczeniem projektu Gminy Miasto Stargard pn. „Modernizacja 
transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji 
CO2 i zanieczyszczeń” w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, stanowiącym załącznik  nr 5 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014- 2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Gmina 
Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla 
przedmiotowego projektu. 

 
I. Przedmiot (zakres) zamówienia / obowiązki wykonawcy: 

1. Studium Wykonalności/ Rezultaty Studium Wykonalności wraz z  Analizą Kosztów 
i Korzyści, harmonogramem realizacji projektu w postaci wykresu Gantta oraz analizą ryzyk, 

2. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu,  
oraz przekazanie powyższej dokumentacji w formie drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub 
trwale zszyte oraz w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płytę CD w formacie PDF i DOC 
(MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele 
oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami. 

 
Założenia ogólne dla projektu: 
Zakres projektu będzie zgodny z typem projektu: Inwestycje taborowe wskazanym w Działaniu 
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020. 
Szacunkowa wartość całkowita projektu wynosi 17 220 000,00 PLN. 
 
Zlecane dokumenty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
dla Wnioskodawców na wskazanych przez Instytucję Zarządzającą formularzach.  
 
II. Terminy realizacji zamówienia:   
Przekazanie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji aplikacyjnej: do 10.12.2016r.   
 
III. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie: 

1. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 
2. Warunki płatności – faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu zamówienia; 

termin płatności do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich korekt w dokumentacji 

będącej przedmiotem zamówienia i jej aktualizacji, w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu. 

 
 
 
IV. Zawarto ść oferty 
Oferta powinna zawierać: 



  

 
         

               
 

 

1. ryczałtową cenę oferty netto i brutto w złotych polskich, z wyszczególnieniem wartości 
poszczególnych elementów zakresu oferty, tj. wskazanie wartości opracowania: 
a) studium wykonalności, 
b) wniosku o dofinansowanie projektu  
wraz z podaniem łącznej wartości oferty, 

2. wykaz co najmniej 3 studiów wykonalności opracowanych w ciągu ostatnich 3 lat, dla 
projektów dotyczących inwestycji taborowych w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej, z podaniem roku wykonania, zlecającego(zamawiającego),  

3. referencje zamawiającego/protokół odbioru dotyczące powyższych opracowań, 
4. podstawowe informacje o firmie ( profil i skala działalności, osiągnięcia, referencje itp.). 

 
V. Złożenie oferty. 

1. termin złożenia oferty:  do dnia 14.10.2016r. 
2. ofertę w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty) należy przesłać pocztą elektroniczną 

na adres j.bialek@um.stargard.pl  
 
VI. Wybór wykonawcy.  
Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny poniższych kryteriów: 

1) kryterium A – cena brutto – waga 60% 
Ocena przeprowadzona będzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtańsza otrzyma 100 
pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej (proporcjonalność liniowa) 

2) kryterium B – ilość opracowanych studiów wykonalności opracowanych w ciągu ostatnich 3 
lat, dla projektów dotyczących inwestycji taborowych w publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej – waga 40% 

 
Jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz oraz referencje/protokoły odbioru dotyczące minimalnej 
ilości opracowanych studiów wykonalności (3 szt.) otrzyma 0 pkt. Jeżeli okaże się ilością ww. 
opracowań w przedziale 4-6 szt. otrzyma 35 pkt;   jeśli okaże się wykazem opracowań oraz 
referencjami/protokołami odbioru w ilości 7-9 szt. otrzyma 70 pkt., natomiast przy wykazaniu 
ww. dokumentów w ilości 10 szt. i więcej otrzyma 100 pkt. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów ze wszystkich 
kryteriów wg wzoru: X= ilość punktów z kryterium A x 0,60 + ilość punktów B x 0,40 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania oferowanej ceny za cenę rażąco niską w stosunku 
do wartości i zakresu zamówienia, a tym samym prawo pominięcia takiej oferty  przy wyborze 
Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji z oferentem, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego Wykonawcy. 
Od decyzji Zamawiającego w sprawie wyboru Wykonawcy oferentom nie przysługują środki 
odwoławcze.  
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 
w rozumieniu przepisów ustawy PZP. 
 
 
Osoba do kontaktu:  Joanna Białek, tel. 91 578 31 68  
 
 



       Stargard, dnia 24.10.2016 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej 

dla projektu pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów 

energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń” w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gmina Miasto Stargard informuje, iż do dnia 14.10.2016 r. 

swoją ofertę złożyły firmy: 

1. Progress Consulting sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocław – koszt 

opracowania 67 527,00 zł brutto  

2. Prozped Consulting Piotr Rozpędek  z siedzibą przy Al. Boh. Warszawy 91B/7, 70-343 Szczecin 

– koszt opracowania 36 900,00 zł brutto  

W dniu 20.10.2016 r. zgodnie z przyjętymi kryteriami, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, 

którą złożyła firma Prozped  Consulting Piotr Rozpędek z siedzibą w Szczecinie przy Al. Boh. 

Warszawy 91B/7, oferująca wykonanie zamówienia za kwotę 36 900,00 zł brutto. 


