Zapytanie ofertowe

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa opolskiego
(dalej: Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Opolu) działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. z 2015 roku Dz. U. poz. 2164) w postępowaniu poniżej 30000
euro, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 4.2 „System
wczesnego reagowania i ratownictwa” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) oraz
przeprowadzenie procesu rozliczenia projektu pn. „Strażacy ochotnicy - przygotowanie
na zagrożenia .
I. Informacje wstępne
Zamawiający:
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa opolskiego,
adres : kod pocztowy 45-005 Opole ul. Budowlanych 1
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe art. 4 pkt. 8 PZP.
II. Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pełnej dokumentacji
aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 4.2 „System wczesnego reagowania
i ratownictwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 dla projektu pn. Strażacy ochotnicy - przygotowanie na zagrożenia”,
realizowana w 3 etapach:
1) przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku z pozostałymi
załącznikami na podstawie zaakceptowanego protokołu zdawczo-odbiorczego i
formalnego przyjęcia Wniosku przez Instytucję Zarządzającą (zwaną dalej IZ)
2) usługi prowadzenia i rozliczenia projektu w 2 częściach: 50% kwoty po podpisaniu
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, ostatnie 50% po rozliczeniu
projektu tj. wpłynięciu ostatniej transzy dofinansowania.

2. Zakres rzeczowy planowanego projektu dot. zakupu 15 specjalistycznych samochodów
wraz z wyposażeniem dla wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na
terenie woj. opolskiego.
3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji usługi musi być zgodny z wszelkimi kryteriami
i wytycznymi zawartymi w dokumentach RPO WO 2014-2020 w tym dla działania 4.2
„System wczesnego reagowania i ratownictwa”.

4. Usługa obejmuje również pełną obsługę projektu na wszystkich etapach oceny (korekta,
uzupełnienia) oraz przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy z Instytucją Zarządzającą (dalej: IZ).
5. Podstawą opracowania dokumentacji aplikacyjnej będą dane i dokumenty dostarczone
przez Zamawiającego.
6. Oferta powinna obejmować również proces realizacji i rozliczenia projektu, w tym:
wyłonienie wykonawców/dostawców zgodnie z PZP, prowadzenie sprawozdawczości,
składanie wniosków o płatność, kontakt z IZ w imieniu Zamawiającego.
7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres min. 12
miesięcy.
III. Termin realizacji zamówienia
1. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wyznacza się
na dzień 25 maja 2016 r.
2. Termin w jakim Zamawiający jest zobowiązany przekazać dane i wszystkie dokumenty
niezbędne do sporządzenia dokumentacji wyznacza się do 5 dni po dacie ogłoszenia konkursu
do działania 4.2 RPO WO 2014-2020
IV. Wymagania stawiane wykonawcy
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) posiadanie doświadczenia w sporządzaniu Studium Wykonalności Inwestycji do projektu,
który w okresie Programowania 2007-2013 i 2014-2020 uzyskał dofinansowanie ze środków
UE – do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Studium
Wykonalności Inwestycji dla co najmniej dla jednego projektu;
b) posiadanie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej od OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę min. 100.000 PLN – do oferty należy dołączyć
potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisę ubezpieczeniową;
c) dysponowanie osobą lub osobami, która/e będzie/będą odpowiedzialna/e za realizację
zamówienia z ramienia Wykonawcy, posiadającą/e doświadczenie w skutecznym pozyskaniu
dofinansowania w ramach RPO WO lub innych programach operacyjnych dla min. 1 projektu
o wartości kosztów całkowitych co najmniej 2.000.000 PLN (propozycja zwiększenia
konkurencyjności), którego dokumentacja aplikacyjna wymagała sporządzenia Studium
Wykonalności Inwestycji – do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie
powyższego warunku zawierające co najmniej: nazwę Zamawiającego i nazwę projektu,
którego dotyczy doświadczenie oraz wartość kosztów całkowitych wskazanego projektu;
2. Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły spełnia/nie spełnia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji
zawartych w złożonych dokumentach.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
1. Na Wykonawcę zadania Zamawiający wybierze oferenta, który złoży prawidłową (zgodną
z niniejszym zapytaniem) ofertę i zaproponuje najniższą wartość cenową (tj. za 3 części
zamówienia wskazane poniżej) wskazanych usług.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Rozliczenie zamówienia
1. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty formalnego przyjęcia wniosku, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje 3 płatności częściowe:
a) za przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku z pozostałymi
załącznikami na podstawie zaakceptowanego protokołu zdawczo-odbiorczego i formalnego
przyjęcia Wniosku przez IZ,
b) za zrealizowanie usługi prowadzenia i rozliczenia projektu w 2 częściach: 50%
kwoty po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, ostatnie 50%
po rozliczeniu projektu tj. wpłynięciu ostatniej transzy dofinansowania.
II. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty i składniki zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
3. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: opole@zosprp.pl lub w zamkniętej
kopercie w biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. opolskiego – nazwa,
adres: 45-005 Opole ul. Budowlanych 1 do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 10.00. Oferty w
kopertach powinny wpływać w dni robocze w godzinach funkcjonowania biura Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu ul. Budowlanych 1, tj. od 7.30 do 15.30.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu ul. Budowlanych 1
VIII. Pozostałe informacje
1. Termin związania ze złożoną ofertą : 30 dni od daty składania ofert.
2. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni fax-em bądź mailem.
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna z zapytaniem ofertowym.

4. Do udzielania informacji w przedmiotowej sprawie upoważniony jest Dyrektor Zarządu
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Jerzy Imbiorski tel.
693 106 553, lub Prezes Zarządu OW ZOSP RP Andrzej Borowski tel. 603 940 570.

