
GMINA SULMIERZYCE

Sulmierzyce dnia  30 lipca 2018r.

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT  
                                                                                                                                                    

Znak sprawy: IZP.271.2.19.2018.AS

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  przez  Gminę  Sulmierzyce  z  siedzibą
w  98-338  Sulmierzyce  ul.  Urzędowa  1  na  podstawie  zasady  konkurencyjności  zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020, którego przedmiotem jest świadczenie 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”

Zamawiający  informuje,  iż  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie   zamówienia  kwotę
154.980,00 zł brutto  

W wyznaczonym terminie złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

PL Europa SA

90-361 Łódź ul. Piotrkowska 270

Oferta nr 2:

DC CENTRUM Sp. z o.o.

60-113 Poznań ul. Reglowa 3

Kryteria oceny ofert:

1) cena oferty (C) – 50 %

2) wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20%

3) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 30%

Numer
oferty

Cena oferty 
brutto

(w złotych)

Wykształcenie osób
skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia

Doświadczenie osób
skierowanych przez Wykonawcę

do realizacji zamówienia

1 150.060,00 zł
Wykształcenie wyższe kierunkowe  z
zakresu turystyki na poziomie studiów

II stopnia

Opracowanie (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 (liczone 
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od dnia podpisania umowy                  
o dofinansowanie) z zakresu turystyki 
lub kultury lub promocji turystycznej    
o wartości wydatków całkowitych 
projektów minimum 50 mln zł łącznie 

Pełnienie, 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 z zakresu turystyki lub kultury lub 
promocji turystycznej o wartości 
wydatków całkowitych projektów 
minimum 50 mln zł łącznie.

2 135.300,00 zł Wykształcenie wyższe 

Opracowanie (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 (liczone 
od dnia podpisania umowy                  
o dofinansowanie) z zakresu turystyki 
lub kultury lub promocji turystycznej    
o wartości wydatków całkowitych 
projektów minimum 50 mln zł łącznie 

Pełnienie, 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 z zakresu turystyki lub kultury lub 
promocji turystycznej o wartości 
wydatków całkowitych projektów 
minimum 50 mln zł łącznie.
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Termin  realizacji  –  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.

Warunki płatności zostały określone we wzorze umowy. 

Termin  realizacji  zamówienia  oraz  warunki  płatności  zostały  zaakceptowane  przez
Wykonawców oświadczeniem złożonym w treści formularza ofertowego.

               W imieniu Zamawiającego
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             mgr Gabriel Orzeszek
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