
 
RIR.271.2.53.2016 

Łącko, 24.11.2016 r. 
 
/zamawiający/                               

  
 

/nazwa i adres oferenta/ 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczy udzielenia zamówienia publicznego 

o wartości do 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 
 

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445 
 

2. Zaprasza do złożenia oferty dotyczącego udzielenia zamówienia na: 
 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" 

 
3. Określenie trybu zamówienia: 

 
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zapytania jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zabrzeży", zgodnie z regulaminem i załącznikami do konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, Działanie 5.3 
ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR.  
Zakres prac obejmuje: 

a) opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka, 
b) opracowanie wniosku aplikacyjnego, w tym pomoc w skompletowaniu właściwych 

załączników wymaganych kategorią projektu.  
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do korekty bądź uzupełnienia dokumentacji będącej 
przedmiotem zamówienia w okresie oceny formalnej i merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie. 
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego prawa 
własności oraz prawo do eksploatacji projektu wykonanego na podstawie zapisów umowy. 

 
5. Termin wykonania zamówienia w terminie: do 20.01.2017 r.  

 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 



a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem, 
b) dysponują potencjałem   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
Ponadto wymagana jest: 
a) należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Zamawiającego, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania zamówienia. 

 
7. Kryterium wyboru ofert – cena 100 pkt. 

 
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej 
kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za 
wskazane zamówienie i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.  

 
8. Sposób przygotowania oferty 

 
a) Ofertę należy złożyć do 01.12.2016 r., do godziny: 14.00: 

- w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. na Dzienniku Podawczym Urzędu 
Gminy Łącko, 33 – 390 Łącko 445 mieszczącym się na parterze budynku, w zamkniętej 
kopercie z oznaczeniem:  
„Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" 
Lub 

b) mailowo na adres: k.kucharska@lacko.pl .W temacie e-maila należy wpisać: OFERTA - 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży" 

c) Oferta powinna składać się z: 
- Wypełnionego i podpisanego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania. 
- Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania 
w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią. 
- Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej 
niż jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

d) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  
e) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 
f) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2016 r. o godz. 14.15 w sali obrad Urzędu Gminy 

Łącko. 
 

9. Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiającego udziela Katarzyna Kucharska pod 
numerem telefonu 18 414 07 42, fax 18/41 40 740 lub e-mail: k.kucharska@lacko.pl 
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 

 
 

Za naliczenie podatku VAT w odpowiedniej wysokości odpowiada Wykonawca (Oferent). 
Oferentowi nie przysługuje prawo do złożenia odwołania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego.   
 
 
 
Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:   
1. Formularz oferty 



Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 
Nazwa i adres firmy (oferenta) 

 
O F E R T A  

 
 
Nazwa wykonawcy ............................................................................................................................  

Adres wykonawcy ........................................................................................................................... .. 

NIP ………………………………………………… REGON ………………..……….……………… 

Nr rachunku bankowego ................................................................................................................. ..... 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 
dla projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zabrzeży", zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i terminem za cenę całego zadania w 
kwocie: 
 
kwota netto……………………………….....…. zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),  

podatek VAT w wysokości …………………… zł, 

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),  

kwota brutto ……………………………………zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),  

 
w tym: 
 
1. opracowanie analizy finansowej, ekonomicznej i ryzyka: 
 
kwota brutto ……………………………………zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),  

 

2. opracowanie wniosku aplikacyjnego, w tym pomoc w skompletowaniu właściwych załączników 
wymaganych kategorią projektu: 

 
kwota brutto ……………………………………zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………...…………..……),  

 
1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania usługi. 
2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 
4. W przypadku przyjęcia mojej oferty zobowiązują się do zawarcia umowy i realizacji zadania. 
5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 20.01.2017 r. 

 
data   ……………………………….. 
 
 

…………………………………………… 
Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy 


