21.07.2016.
Z AP YT ANIE OFERT OWE o warto ści sza cunkowej poniżej 30 000 euro
Zapraszamy do udz iału w p ostępowan iu prowadzon ym w tryb ie zapytan ia
oferto wego bez st oso wan ia przepisó w usta wy z d nia 29 st yczn ia 2004 r.
Prawo zamó wień pub licznych na: usług ę wykonan ia Stud iu m wykona lno ści
wraz z napisan iem i złożen iem Wn io sku aplikacyjnego dla projektu
plano wanego do wn iosko wan ia o dof in ansowan ie w ramach VIII osi
prior ytet owej „Ochrona dziedz ict wa kulturo wego i roz wój za sobó w kultur y”
Programu Operacyjnego In frastr uktura i Środo wisko 2014 - 2020.

1.

T ryb udzie lania za mó wien ia.
Zamówienie jest realizowane w f ormie zapytania of ertowego z pominięciem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy, ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o f inansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885
ze zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Książnicy
Pomorskiej im. St. Staszica w Szczec inie. Niniejsze zapytanie of ertowe
zostało zamieszczone w Biuletynie Inf ormacji Publicznej na stronie
internetowej Zamawiającego: www.ksiaznica.szczecin.pl.

2.

Naz wa i adres Za mawiającego:
Książnica Pomorska im. St. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
tel. 91 4819 110, adres internetowy: www.ksiaznica.szczecin.pl
mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl. NIP:852-10-72-762,

3.

Rodzaj zamó wienia: usługa ( kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności,
usługi doradcze, analizy)

4.

Przedmiot za mó wien ia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie przez W ykonawcę - zgodnie z obowiązującymi wytycznym i
Instytucji Pośredniczącej - Studium W ykonalności dla projektu o roboczym
tytule
„Wypo sażen ie w no woczesn y sprzęt Za chodnio po morsk iej Książn icy
Cyfro wej w Szczecinie” oraz

2) napisanie wniosku o dof inansowanie projektu wraz z opracowaniem i
przygotowaniem wszystkich wymaganych załączników oraz złożenie go do
Instytucji Pośredniczącej w wymaganym przez nią terminie.
5.

Ogóln y zarys projektu
Projekt będzie dotyczył zakupu trwałego wyposażenia służącego do
prowadzenia działalności kulturalnej. Będzie on polegać na: realizacji
przedsięwzięć prowadzących bezpośrednio do poprawy warunków do
korzystania z zasobów elektronicznych własnych oraz zewnętrznych
wirtualnych baz danych; utworzeniu w Książnicy Pomorskiej regionalnej
biblioteki
mediów
cyf rowych
(czytelnia
mediów
elektronicznych,
wypożyczalnia mediów elektronicznych); rozbudowie Zachodniopomorskiego
Systemu Inf ormacji Naukowej i Regionalnej; rozbudowie sieci informatycznej i
elektrycznej oraz utworzeniu w Książnicy Pomorskiej wojewódzkiego centrum
digitalizacji
materiałów
bibliotecznych,
co
wiąże
się
z
zakupem
nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu.

6.

Warunki udz iału w postępo waniu:
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 studia wykonalności na rzecz
instytucji kultury (biblioteki, muzea, f ilharmonie itp.).
W związku z powyższym Zamawiający wymaga w sto sunku do
Wykona wców przed sta wienia w ofercie:
- wykazu usług polegających na wykonaniu co najmniej 3 studiów
wykonalności na rzecz instytucji kultury ( biblioteki, muzea, f ilharmonie itp.).
- wypełnionego f ormularza of ertowego wg. załączonego wzoru;

7.

T ermin wykonan ia zamó wien ia: od dnia podpisania umowy do dnia
30.09.2016 r.

8.

Kryter ia oceny ofert i spo sób ich ob liczania :
Cena 60 %
Doświadczenie 40 %
Ocena of ert dokonywana będzie w następujący sposób:
Amin
On = ----- -- --- -- -- --- -- -- - * 60 pkt + Bn
An

gdzie: On – sumaryczna ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę,
którego oferta podlega ocenie, Amin – cena najniższa podana przez
wykonawcę, który złożył ważną of ertę, An– cena of ertowa podana przez ntego wykonawcę ustalona w oparciu o wy pełniony f ormularz oferty, Bn – ilość
punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny doświadczenia
wykonawcy.
Sposób punktów dla kryterium doświadczenie:
Liczba wykonanych studiów wykonalności w okresie ostatnich 5 lat:
3 studia – 5 pkt, 4 studia – 10 pkt, 5 studiów – 15 pkt, 6 studiów – 20 pkt, 7
studiów – 25 pkt, 8 studiów – 30 pkt, 9 studiów – 35 pkt, 10 lub więcej
studiów – 40 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana of erta, która zdobędzie największą
liczbę punktów przy uwzględnieniu obu kryteriów.
9.

Miejsce i termin składania o fert: Of ertę w postaci wypełnionego załącznika
do zapytania of ertowego (wraz z wykaz em usług) należy składać siedzibie
Zamawiającego: Dział Administracyjno-Gospodarczy Książnicy Pomorskiej,
ul. Podgórna 15/16; 70-205 Szczecin osobiście bądź za pośrednictwem
poczty lub też za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
e.maczka@ksiaznica.szczecin.pl w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz.
12.00 - decyduje data i godzina wpływu oferty.

10. Dane kontaktowe:
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telef oniczny bądź mailowy
z p. Elżbietą Mączką-Kuriatą, Zastępcą Kierownika Działu AdministracyjnoGospodarczego
Książnicy
Pomorskiej.
Tel:
91
4819314,
mail:
e.maczka@ksiaznica.szczecin.pl.

…..…………………….....
(Pieczątka W ykonawcy)

…………………………
(miejscowość i data)

FOR MUL AR Z OFERT OWY

Do ogłoszonego przez Zamawiającego zapytania of ertowego na: usługę
wykonania Studium wykonalności wraz z napisaniem i złożeniem W niosku
aplikacyjnego dla projektu planowanego do wnioskowania o dof inansowanie w
ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury” Programu Operacyjnego Inf rastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
T ryb postępo wan ia: zapytanie of ertowe
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ..................................................................................................
Siedziba.................................................................................................
Nr telef onu/faks .....................................................................................
adres e-mail: .........................................................................................
nr NIP....................................................................................................
nr REGON .............................................................................................
2. Dane dotyczące Zamawiającego :
Książnica Pomorska im. St. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
tel. 91 4819 110, adres internetowy: www.ksiaznica.szczecin.pl
mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl. NIP:852-10-72-762,
3. Zobowiązania Wykonawc y.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :
a) Cena za sporządzenie studium wykonalności netto: …………………….zł
(słownie:………………………………………………………………..
Vat: …………%
Cena za sporządzenie studium wykonalności brutto : ......................... zł
(słownie:………………………………………………………………..
b) Cena za napisanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z opracowaniem i
przygotowaniem wszystkich wymaganych załączników oraz złożenie go do
Instytucji Pośredniczącej w wymaganym przez nią terminie netto:
…………………….zł
(słownie:………………………………………………………………..
Vat: …………%
Cena za napisanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z
opracowaniem i przygotowaniem wszystkich wymaganych załączników oraz
złożenie go do Instytucji Pośredniczącej w wymaganym przez nią terminie
brutto: …………………….zł
c) Cena za wykonanie całości zamówienia (a+b) netto................................zł

Vat..........%
Cena za wykonanie całości zamówienia (a+b) brutto.............................zł
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia: m.in. rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na
wykonanie usługi.
4. Oświadczenia Wykona wcy:
1. Akceptuję termin płatności za przedmiot zamówienia - 21 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej f aktury w f ormie
papierowej.
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia
30.09.2016 r.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami i W ytycznymi Instytucji Pośredniczącej.

........................................................
miejscowość i data

.........................................................................................
Pieczę ć i podpis osoby uprawnionej

