Sędziszów, 08.05.2018r.
MGOPS/271/1/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem
Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina
Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem
do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot.
przebudowy i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego
do celów świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sędziszowie oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard.
Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
2. Przedmiot zamówienia, tj. dokumentację projektowo-kosztorysową, należy opracować zgodnie z
Załącznikiem nr 2- założenia do opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy i konieczności dokonania korekty bez
dodatkowego wynagrodzenia.
4 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektowo- kosztorysową do Zamawiającego
w wersji papierowej w 5 egzemplarzach oraz wersji elektronicznej- 2 szt. płyta CD/DVD - nieedytowalnej
PDF i w plikach źródłowych umożliwiających otwarcie i edytowanie w programach Zuzia, AutoCAD i Pakiet
Microsoft Office.
5.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru (min.10 pobytów)
III. Termin realizacji zadania
- do 30 czerwca 2018r. –opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru planowany termin robót : lipiec-wrzesień2018
IV. Warunki płatności i gwarancji
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół
odbioru przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku pełnienia funkcji inspektora nadzoru

protokół końcowego bezusterkowego odbioru robót.
V. Kryterium wyboru oferty
1. Cena -100%
Cena będzie liczona wg poniższego wzoru:

Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH
I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyska
największa liczbę punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu, że Wykonawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Warunkami udziału w postępowaniu są:
1. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami określonymi w opisie stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia
2. Spełnienie wymogów określonych w art. 22 oraz art. 24 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
Udokumentowanie udziału w postępowaniu:
➢ złożenie oferty na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia,
➢ zaparafowanie wzoru umowy stanowiącej Załącznik Nr 3,
➢ złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpowiednich samodzielnych
uprawnień budowlanych,
➢ złożenie oświadczeń stanowiących załącznik Nr 4 i Nr 5
VI. Termin i miejsce składania oferty
Ofertę na Formularzu oferty (załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert) należy złożyć w terminie do
dnia 17 maja 2018r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie).
1. Ofert składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach, w taki sposób,
aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści
oferty przez osoby nieupoważnione z dopiskiem - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem
Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych”
2. Koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2018r. o godz. 10:20 w pokoju nr 5.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Ośrodek skontaktuje się tylko z wybranym oferentem w terminie
do 7 dni roboczych. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie. W przypadku
odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez
Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako
kolejna najbardziej korzystna.
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Informacje dot. określenia warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w Załączniku Nr 3 do zaproszenia do składania
ofert (projekt umowy).
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę,
niezależnie od wyniku postępowania.
Zabrania się powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h w podrozdziale 6.5 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Beata Soboń- tel 41 38 12 169 wew. 2
Małgorzata Konieczna- tel. 41 38 12 169 wew. 5

VII. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 -Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2- Opis i zakres przedmiotu zamówienia
3. Załącznik Nr 3 – Projekt umowy
4. Załącznik Nr 4–Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik Nr 5– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
/-/ Marlena Baran
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