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Szczecin, dnia 29.05.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr BC/2017/01 

 

dla zamówienia pod nazwą: 

 

Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego, w tym studium 

wykonalności wymaganego w konkursie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz wniosku aplikacyjnego o 

dofinansowanie 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 5 – Projekt umowy wraz z załącznikami 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamówienie w trybie zapytania ofertowego na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

2. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin,  
NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129.  

3. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem należy traktować jako podstawę do 
sporządzenia oferty.  

4. Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego 
i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający oczekuje odpowiedzi 
w terminie do dnia 05.06.2017 z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej liczby ofert, 
niezbędnych w procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

1. Studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w konkursie 4.1 

„Dziedzictwo kulturowe” w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (numer naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17) zgodnie z 

wymogami naboru w tym zakresie, w szczególności z instrukcją przygotowania studium 

wykonalności oraz zakresem studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 

ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a także ewentualną aktualizacją przez 

ogłaszającego konkurs wymagań i dokumentów z tym związanych.  

2. Kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w konkursie 4.1 Dziedzictwo kulturowe 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

(numer naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17). 

3. Przygotowanie tj. skompletowanie i sprawdzenie prawidłowości co do formy i treści 

pozostałych wymaganych załączników przygotowanych przez Zamawiającego, które są 

związane z aplikowaniem o dotację. 

 

Dokumentacja konkursowa dla naboru RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17 znajduje się na: 

http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe  

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa projekt umowy wraz z załącznikami.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od daty zawarcia umowy do 26.06.2017r. 

 

 

 

 

http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/41-dziedzictwo-kulturowe
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust.1 ustawy PZP – Załącznik nr 2.  

b) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 3.  

c) wykonali co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu dokumentów w postaci 
wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności do konkursów finansowanych z 
funduszy Unii Europejskiej na zadania podobnego typu tj. prace remontowe, 
restauratorskie, konserwatorskie lub inne roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych, które zakończyły się skutecznym pozyskaniem środków o wartości 
większej niż 1.000.000 PLN. Usługi te muszą zostać potwierdzone stosownym 
dokumentem za zgodność z oryginałem  – Załącznik nr 4.  

2. Zamawiający wymaga zaakceptowania przez Wykonawcę projektu umowy wraz  
z załącznikami poprzez jej zaparafowanie i podpisanie - Załącznik nr 5.  

3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  

I. cena – waga 60% oceny; 
II. doświadczenia wykonawcy w realizacji podobnych zleceń – waga 40% oceny; 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:  

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie według wzoru w skali do 60 pkt. 
(maksymalna liczba punktów w kryterium):  

wartość punktowa A = 60 * Cmin/Cn, gdzie:  

Cmin - cena ofertowa brutto – najniższa wśród oferowanych  
Cn - cena ofertowa brutto badanej oferty 

3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium doświadczenia wykonawcy w realizacji 
podobnych zleceń:  

Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie według wzoru w skali do 40 pkt. 
(maksymalna liczba punktów w kryterium):  

wartość punktowa B = X, gdzie:  

X – punktacja przyznawana za liczbę zrealizowanych usług polegających na przygotowaniu 
dokumentów w postaci wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności do konkursów 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na zadania podobnego typu tj. prace remontowe, 
restauratorskie, konserwatorskie lub inne roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, 
które zakończyły się skutecznym pozyskaniem środków o wartości większej niż 1.000.000 PLN.   

W zależności od liczby przygotowanych przez wykonawcę dokumentów, o których mowa 
powyżej, X przyjmie następującą wartość: 

0 - w przypadku wykazania w ofercie 2  dokumentów, o czym mowa w IV.1.c); 
10 – w przypadku wykazania w ofercie od 3 do 4 dokumentów; 
20 – w przypadku wykazania w ofercie od 5 do 6 dokumentów; 
30 – w przypadku wykazania w ofercie od 7 do 8 dokumentów; 
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40 – w przypadku wykazania w ofercie pow. 8 dokumentów. 
 

4. Końcowa wartość punktowa oferty obliczana będzie jako suma wartości punktowej w każdym 
kryterium według wzoru:  

Końcowa wartość punktowa oferty = wartość punktowa A + wartość punktowa B  

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej zgodnie z załączonym formularzem – Załącznik nr 1.  

2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Kompletne oferty (wraz z załącznikami) należy składać w terminie do dnia 05.06.2017r. do 
godziny 10:00: 

a) w Kancelarii Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
pok. 73a 

Na kopercie należy napisać:  

Centrum Transferu Technologii Morskich 
Akademia Morska w Szczecinie 
„Zapytanie ofertowe nr BC/2017/01 – oferta – STUDIUM WYKONALNOŚCI i WNIOSEK” 

lub  

b) drogą mailową (zeskanowaną ofertę w pliku PDF) na podany adres elektroniczny: 
cttm@am.szczecin.pl 

W temacie wiadomości należy wpisać: 

„Zapytanie ofertowe nr BC/2017/01 – oferta – STUDIUM WYKONALNOŚCI i WNIOSEK” 

Jeśli oferta przesłana drogą elektroniczną otrzyma najwyższą liczbę punktów,  
to Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginału na adres Zamawiającego 
wskazany powyżej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia od 
Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. 

4. Osoba do kontaktów z Wykonawcami: 

 W sprawie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego Edyta Świtalska, e-mail: 
e.switalska@am.szczecin.pl, tel.: 91-48-09-533. 

 W sprawach formalnych związanych z zapytaniem: Dorota Chybowska, e-mail: 
d.chybowska@am.szczecin.pl, tel.: 91-48-09-480. 

5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 
strony postępowania informacji za pomocą poczty elektronicznej na powyższe adresy.  

6. Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godz. 11:00 w Akademii Morskiej 
w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, pok. 25.  

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie oferentów za 
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://zamowienia-
publiczne.am.szczecin.pl/ oraz prześle do nich informację pocztą elektroniczną.  
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VII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 

b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki 

ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 


