
               Gmina Wierzbica         data 09/11/2018 r. 

ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica 

NIP: 9482382481 REGON: 670224054 

        

     

 

Adres i nazwa wykonawcy : Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel.(048)    

618-36-00 fax (048) 618-36-11 e-mail: wierzbica@wierzbica.pl 

 
Rozeznanie cenowe 

1. Zamawiający:  
                                                                         GMINA WIERZBICA 

 
zaprasza do złożenia oferty  

2. Przedmiot zamówienia:  
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS)  oraz zarządzanie i realizację projektu edukacyjnego w ramach konkursu: Oś 
Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, Nr naboru RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 
 Załącznik : umowa opracowania projektu wraz z zarządzaniem 
 
Kod CPV: 79421000 – 1 – usługi zarządzania projektem inne niż w robotach budowlanych 
 
3. Szczegółowy zakres:  
a) opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), w tym usług zastępstwa w postępowaniach przed Instytucją Organizującą Konkurs; 
b) zarządzanie i realizację projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie,  a w szczególności:  
- nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie,  
-   opracowanie materiałów promocyjnych; 
-   opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej; 
-   przeprowadzenie szkolenia dla personelu księgowego Zamawiającego w zakresie realizacji projektu; 
- utrzymywanie kontaktów z opiekunami projektu w Instytucji Organizującej Konkurs; 
-    przygotowanie postępowań na usługi szkoleniowe lub inne specjalistyczne,  dostawy oraz inne zakupy w 
projekcie (przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie przedmiotu zamówienia, 
przygotowanie SIWZ lub zapytań ofertowych w trybie zasady konkurencyjności, itp.) w tym wybór personelu 
merytorycznego (o ile będzie przewidziany) – na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych albo 
właściwych Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków i regulaminów obowiązujących Zamawiającego. 
-   nadzorowanie przebiegu szkoleń i zajęć;  
-   nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu; 
-   sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej projektu w części merytorycznej; 
-   przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu; 
 
 
4. Termin realizacji zamówienia :  
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 2021-06-
30 

 
5. Miejsce /termin/forma  złożenia oferty:  
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: wierzbica@wierzbica.pl  do dnia 13.11.2018 r., do godz. 12.00. 
W tytule maila proszę wpisać „Oferta na przygotowanie wniosku dofinansowanego przez EFS i jego 
zarządzanie – poddziałanie 10.1.1” 
6. Kryterium wyboru oferty: 
6.1. cena – 60%, -C 
Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania usługi. Oferta z najniższą ceną otrzyma 
maksymalną ilość punktów = 60 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do 
oferty najtańszej wg wzoru: 
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C = [C min / C bad] x 60 x 100 
gdzie: 
    C- liczba punktów za cenę ofertową 
    C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 
    C bad- cena oferty badanej 
 
6.2 doświadczenie  Wykonawcy – 20%  Dw 
1. Posiada doświadczenie w realizacji (jako podmiot zarządzający) co najmniej 3 projektów 
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z EFS w 
okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w projektach współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z projektów.- 2 pkt 
2. Posiada doświadczenie w realizacji (jako podmiot zarządzający) co najmniej 4 projektów 
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z EFS w 
okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w projektach współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z projektów.- 5 pkt 
 
3. Posiada doświadczenie w realizacji (jako podmiot zarządzający) co najmniej 5 projektów 
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z EFS w 
okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w projektach współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z projektów.- 15 pkt 
4. Posiada doświadczenie w realizacji (jako podmiot zarządzający) 6 projektów  lub więcej 
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z EFS w 
okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w projektach współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z projektów.- 20 pkt 
 
W celu wykazania spełniania wymagań oferenci  obowiązani są przedłożyć wykaz usług potwierdzających 
spełnianie warunku wraz z określeniem kwoty realizacji projektu oraz nazwy projektu. 
 
6.3 potencjał kadry- 20% -  Pk  
Posiada potencjał ludzki, organizacyjny i techniczny niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań 
– od 0 do 20 pkt. 

1. Posiada  1 osobę  która ma doświadczenie w realizacji  co najmniej 3 projektów  
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z 
EFS w okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w 
projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z 
projektów.- 2 pkt 

2. Posiada  2 osoby  które mają doświadczenie w realizacji  co najmniej 3 projektów  
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z 
EFS w okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w 
projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z 
projektów.- 5 pkt 

3. Posiada  3 osoby  które mają doświadczenie w realizacji  co najmniej 3 projektów  
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z 
EFS w okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w 
projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z 
projektów.- 15 pkt 

4. Posiada  4 osoby  które mają doświadczenie w realizacji  co najmniej 3 projektów  
współfinansowanych z EFS w obszarze wsparcia placówek edukacyjnych współfinansowanych z 
EFS w okresie ostatnich 3  lat przed upływem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, występował lub występuje  jako podmiot zarządzający  w 
projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych  o wartości min. 700 000,00 zł każdy z 
projektów.- 20 pkt 

 



W celu wykazania spełniania wymagań oferenci  obowiązani są przedłożyć wykaz osób  potwierdzający 
spełnianie warunku wraz z określeniem kwoty realizacji projektu oraz nazwy projektu. 
 
Zamawiający zsumuje punkty z trzech kryteriów  wg wzoru  
S= C+Dw=Pk 
i na tej podstawie  wybierze najkorzystniejszą ofertę. 
 
7.1.  Zamawiający ustala, iż obowiązującym wynagrodzeniem za wykonane prace będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.)  
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac. 
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażąca stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  
7.2. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
8. W przypadku pytań proszę je kierować na adres wierzbica@wierzbica.pl  Zamawiający udzieli 
odpowiedzi wszystkim wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty na adres mailowy 
wykonawców. 
 
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
- Wykaz usług 
 - Wykaz osób 
10. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest prowadzone 
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. Po 
dokonanym wyborze  Zamawiający zawrze z wybranym  oferentem umowę w formie pisemnej.   Do  
zawartej umowy zastosowanie mieć będą  przepisy art. 66-721 K.C. 
 
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
 

Wójt Gminy Wierzbica 
/-/ Zdzisław Dulias 
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 .........................................................................   
  Nazwa i adres Wykonawcy 
  ..............................................  
 (miejscowość i data) 
telefon…............................  faks …...................... 
adres e-mail .......................................................                            
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Zamawiającego 
…………………………………. 

   
 
 
Nawiązując do rozeznania  cenowego dotyczącego:  

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS)  oraz zarządzanie i realizację projektu edukacyjnego w ramach konkursu 

………………….. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w cenie: 

Kwotę netto .......................................zł (słownie złotych .........................................................  

 .............................................................................................................................................. ) 
Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych .........................................................  

 ............................................................................................................................................. ) 
Cenę brutto ...................................... zł (słownie złotych .........................................................  

  

2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat. 

3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią rozeznania i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w rozeznaniu  
5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

…………… 
 
 

  
 podpis osoby/ osób uprawnionej /ych  
 do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 


