
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-07-2018

Termin składania ofert

30-07-2018

Numer ogłoszenia

1126572

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, iż w związku z problemami z otwarciem załączonego do ogłoszenia pliku o nazwie "Zaproszenie ofertowe"
jeszcze raz w dniu dzisiejszym załącza w/w plik.

W dniu 30 lipca 2018r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu
zamieszczone w niniejszej bazie konkurencyjności. W związku z powyższym Zamawiający załącza plik - Informacja z otwarcia
ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce nie
później niż do dnia 30.07.2018r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu
30.07.2018r. o godz. 10:15 w Sali nr 17 Urzędu Gminy w Sulmierzycach.
3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub innym
formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być również podpisane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
11. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy,
inne. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Starostecka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sposób zapewniający
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2. Wartość zamówienia nie przekracza progu określonego w przepisanych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze
zm.).
3. Zakres zamówienia i umowy obejmuje usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu
pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce” o wartości
całkowitej 9.231.015,90 zł, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług w zakresie zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie
Sulmierzyce”:
a) wsparcie przy merytorycznej realizacji projektu oraz informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania projektu, a
także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy przebieg projektu,
b) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z harmonogramem oraz wnioskiem o dofinansowanie,
c) utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym a Instytucją
Zarządzającą
d) sporządzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność,
e) realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości, w tym przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji przez system
SL2014 do Instytucji Zarządzającej,
f) wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie inicjowanych przez Zamawiającego,
g) przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych dotyczących
projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020,
h) przygotowywanie korespondencji dotyczącej projektu w ww. zakresie.
5. Miejsce realizacji: 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 (minimum dwa razy w miesiącu) oraz dowolne miejsce za pośrednictwem
dostępnych środków komunikacji (Internet, telefon).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pajęczański Miejscowość: Sulmierzyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zawarcie umowy w przedmiocie świadczenia usługi zarządzania oraz prowadzenia
działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą
rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług w zakresie zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych dla projektu pn. „Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie
Sulmierzyce”:
a) wsparcie przy merytorycznej realizacji projektu oraz informowanie Zamawiającego o aktualnym stanie wdrażania projektu, a
także o wszystkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy przebieg projektu,
b) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z harmonogramem oraz wnioskiem o dofinansowanie,
c) utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraz zapewnienie przepływu informacji między Zamawiającym a Instytucją
Zarządzającą
d) sporządzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność,
e) realizacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości, w tym przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji przez system
SL2014 do Instytucji Zarządzającej,
f) wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie inicjowanych przez Zamawiającego,
g) przygotowanie dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych dotyczących
projektu zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020,
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h) przygotowywanie korespondencji dotyczącej projektu w ww. zakresie.

2. Miejsce realizacji: 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 (minimum dwa razy w miesiącu) oraz dowolne miejsce za pośrednictwem
dostępnych środków komunikacji (Internet, telefon).

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą
ostatniego wniosku o płatność stanowiącego końcowe rozliczenia projektu. Planowana data finansowego zakończenia realizacji
projektu - 30.03.2020r.
Realizacja zamówienia będzie uwzględniać bieżące kontakty wykonawcy z zamawiającym poprzez pobyt w siedzibie
Zamawiającego co najmniej dwa razy w miesiącu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się
wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia tj. który wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia osobę/y:
a) posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w postaci opracowania (jako autor) minimum 3 projektów które zostały
wyłonione do dofinansowania ze środków UE w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty (liczone od dnia podpisania umowy o
dofinansowanie) z zakresu turystyki lub kultury lub promocji turystycznej o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 9
mln zł łącznie,
b) posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, usług doradczych w zakresie realizacji min. 3 projektów, które w ostatnich 3 latach przed upływem terminu
składania ofert otrzymały dofinansowanie ze środków UE z zakresu turystyki lub kultury lub promocji turystycznej o wartości
wydatków całkowitych projektów minimum 9 mln zł łącznie,
Przez usługi doradcze w zakresie realizacji projektów Zamawiający rozumie konsultacje i koordynację oraz monitoring procesów w
zakresie:
• zgodności realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, w szczególności realizacji wskaźników i kwalifikowalności
wydatków,
• przygotowywania wniosków o płatności w części finansowanej i sprawozdawczej,
• realizacji projektu z godnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba mogła wykazać się doświadczeniem w ramach więcej niż jednego z w/w punktów.
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w zakresie określonym we wzorze
umowy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
Zmiany nie mające charakteru istotnego w rozumieniu rozdziału 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 mogą zostać wprowadzone za zgodą
stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
2. Załącznikami do wypełnionego formularza ofertowego są następujące dokumenty:
a) Oświadczenie własne dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem wzoru
określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie¬nia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z
wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Do wykazu Wykonawca
zobowiązany jest załączyć dowody określające czy usługi świadczone przez osoby wskazane w wykazie
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane tj. Beneficjenta projektu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w pkt. 8 lit. h podrozdziału 6.5
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:
1) Cena oferty – 50%
2) Wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20%
3) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 30%
2. Opis kryteriów oceny:
1) w kryterium „cena oferty”, w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie
zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 50%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
50 – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez
cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 50%.
2) w kryterium „wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”, w którym Zamawiającemu zależy aby osoby
odpowiedzialne za działania informacyjne i promocyjne posiadały wykształcenie kierunkowe odpowiednie dla zakresu
realizowanego projektu ocenie zostanie poddane wykształcenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Maksymalna liczba punktów – 20. Liczba punktów zostanie obliczona wg poniższych zasad:
• za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej wykształcenie wyższe - 0 x waga kryterium (20%) = 0,00 pkt.,
• za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu turystyki na poziomie
studiów I stopnia tj. posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera - 50 x waga kryterium (20%) = 10,00 pkt.,

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

4 z 6 31.07.2018, 10:03



• za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu turystyki na poziomie
studiów II stopnia tj. posiadającej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera - 100 x waga kryterium (20%) = 20,00 pkt.
3) w kryterium „doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” – ocenie poddane zostanie
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach dwóch podkryteriów:
a) doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w postaci opracowania (jako autor) projektów
które otrzymały pozytywną oceną merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania ze środków UE w ostatnich 3 latach przed
dniem złożenia oferty (liczone od dnia podpisania umowy o dofinansowanie) z zakresu turystyki lub kultury lub promocji
turystycznej – max. 15 punktów,
• za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w postaci opracowania (jako autor) minimum 3
projektów które otrzymały pozytywną oceną merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania ze środków UE w ostatnich 3
latach przed dniem złożenia oferty o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 9 mln zł łącznie - 0 x waga kryterium
(30%) = 0,00 pkt., • za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w postaci opracowania (jako autor)
minimum 5 projektów które otrzymały pozytywną oceną merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania ze środków UE w
ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 15 mln zł łącznie - 25 x waga
kryterium (30%) = 7,5 pkt., • za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w postaci opracowania
(jako autor) minimum 10 projektów które otrzymały pozytywną oceną merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania ze
środków UE w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 50 mln zł
łącznie - 50 x waga kryterium (30%) = 15 pkt.,
b) doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, usług doradczych w zakresie realizacji projektów, które w ostatnich 3 latach przed upływem
terminu składania ofert otrzymały dofinansowanie – została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE z zakresu turystyki
lub kultury lub promocji turystycznej – max. 15 punktów
• za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, usług doradczych w zakresie realizacji min. 3 projektów, które w ostatnich 3 latach przed upływem
terminu składania ofert otrzymały dofinansowanie – została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE o wartości
wydatków całkowitych projektów minimum 9 mln zł łącznie - 0 x waga kryterium (30%) = 0,00 pkt., • za skierowanie do realizacji
zamówienia osoby posiadającej doświadczenie w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
usług doradczych w zakresie realizacji min. 5 projektów, które w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert
otrzymały dofinansowanie – została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE o wartości wydatków całkowitych
projektów minimum 15 mln zł łącznie - 25 x waga kryterium (30%) = 7,5 pkt., • za skierowanie do realizacji zamówienia osoby
posiadającej doświadczenie w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług doradczych
w zakresie realizacji min. 10 projektów, które w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert otrzymały dofinansowanie
– została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 50 mln zł
łącznie - 50 x waga kryterium (30%) = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów – 30. W ramach w/w kryteriów punkty będą przyznane
tylko wskazanym przez Wykonawcę osobom, dla których zostanie potwierdzone posiadanie minimalnych zdolności, o których mowa
w pkt VIII zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SULMIERZYCE

Adres

Urzędowa 1

98-338 Sulmierzyce

łódzkie , pajęczański

Numer telefonu

(44) 684 60 56

Fax

(44) 684 60 57

NIP

5080018848
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Tytuł projektu

Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0012/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1:
PL Europa SA
90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270
Data wpływu do zamawiającego – 30.07.2018r. godz. 09:45
Cena brutto: 150.060,00 zł

Pełna lista podmiotów

W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe w terminie wyznaczonym przez zamawiającego tj. do dnia 30 lipca 2018r. do
godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1:
PL Europa SA
90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270
Data wpływu do zamawiającego – 30.07.2018r. godz. 09:45
Cena brutto: 150.060,00 zł

Oferta nr 2:
DC CENTRUM Sp. z o.o.
60-113 Poznań ul. Reglowa 3
Data wpływu do zamawiającego – 30.07.2018r. Godz. 09:50
Cena brutto: 135.300,00 zł
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