
      GZWiK/11/2016                                              Bochnia, dnia 28.11.2016 r. 
       (znak sprawy)  
 

PREZES ZARZĄDU 
 GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI sp. z o.o. 

w SIEDLCU – GMINA BOCHNIA  
ZAPRASZA 

 
do złożenia oferty cenowej na wykonanie:  

„Opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia 
pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków  

w Damienicach” w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 ogłoszonego w ramach RPO WM na 
lata 2014-2020”                                                           

 
Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym 
nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164) 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA I ADRES:   GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI sp. z o.o.  

SIEDLEC 250, 32 – 744 Łapczyca, tel. 14 / 61 222 70, 14 / 61 461 90 

email: biuro@gzwik-bochnia.pl 

        adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik-bochnia.pl 

     

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z 
wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Damienicach” w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 ogłoszonego w ramach 
RPO WM na lata 2014-2020”, ogłoszonego w ramach Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 
– SPR, Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, 5 Osi Priorytetowej Ochrona środowiska Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 
2). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących zadań: 
- zadanie 1: opracowanie opisu projektu, 
- zadanie 2: opracowanie analizy ekonomicznej i finansowej, 
- zadanie 3: przygotowanie Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia wraz z załącznikami 
oraz przeniesienia praw autorskich do ww. opracowań.  
 
3). Przy opracowaniu opisu projektu należy się kierować zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą 
RPO WM w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 ogłoszonego dla poddziałania 5.3.2 Gospo-
darka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 dostępną pod adresem: 
 
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-
3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16 
 
 
4). Analiza ekonomiczno-finansowa powinna zostać przygotowana zgodnie ze „Szczegółowymi wymogami w za-
kresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)” sta-
nowiącymi załącznik nr 4 do regulaminu konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16. 
 
 
 

http://www.gzwik-bochnia.pl/
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16


5). Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z regulaminem konkursu 
nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach konkursu 
ogłoszonego dla Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępną pod adresem:  
 
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-
3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16 
 
6). Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady najwyższej staranności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjo-
nalny poziom, jakość i organizację pracy. 
   
7). Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zmian w ww. 
instrukcjach i zgodnie z najnowszą wersją wytycznych obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu zamówie-
nia Zamawiającemu, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego  http://www.rpo.malopolska.pl/. 
 
8). W przypadku, gdy po dacie przekazania przedmiotu zamówienia nastąpią istotne dla Zamawiającego okolicz-
ności w postaci m.in. konieczności dokonania zmian w przedmiocie zamówienia wynikających ze zmian ogłoszo-
nych w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16, uzupełnień/złożenia dodatkowych wyjaśnień do 
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego opracowania sto-
sownych zmian/uzupełnień/wyjaśnień zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (na podstawie kore-
spondencji z Instytucją Wdrażającą RPO WM). 
  
9). Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich modyfikacji w przedmiocie zamówienia, w 
przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego pozytywnej oceny projektu, 
dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
 
10). Dokumentacja powinna zostać sporządzona w wersji drukowanej i elektronicznej odpowiednio dla poszcze-
gólnych elementów zamówienia w formatach Microsoft Word, Microsoft Excel oraz dodatkowo w formacie PDF. 
Dla zapisu obrazów preferowanym jest format JPEG.  
Zadanie 1 – opis projektu należy przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej umożliwiającej łatwe przenoszenie danych.  
Zadanie 2 – analizy ekonomiczne i finansowe należy przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej w 1 eg-
zemplarzu oraz w wersji elektronicznej w arkuszu Excel stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu konkursu nr 
RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16. 
Zadanie 3 – wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w for-
mie papierowej w 2 egzemplarzach.  
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 10 stycznia 2017 r.   

IV. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełni 
ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu 
wniosku o dofinansowanie projektu z obszaru dotyczącego obsługi przedsiębiorstw wod-kan. lub jednostek samo-
rządu terytorialnego w tym jedna dotycząca gospodarki wodno-ściekowej, wraz z załącznikami w tym. m.in. stu-
dium wykonalności, analizy ekonomiczno-finansowe, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, 
dokonaną przez instytucję odpowiedzialną za ocenę wniosków. Zamawiający uzna warunek za spełniony również 
w sytuacji, gdy osoby zatrudnione przez wykonawcę wykażą, iż spełniają powyższy warunek. Wnioskodawca zo-
bowiązany jest załączyć do oferty wykaz usług wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane nale-
życie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-3-2--gospodarka-wodno---kanalizacyjna---spr---rpmp-05-03-02-iz-00-12-089-16
http://www.rpo.malopolska.pl/


V. WARUNKI PŁATNOŚCI 
1). Rozliczenie zamówienia nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie dwóch faktur: 
a). pierwsza faktura obejmująca 60% wynagrodzenia umownego – po dostarczenie do siedziby zamawiającego 
opracowanej dokumentacji i protokolarnym odbiorze bez uwag przedmiotu zamówienia, 
b). druga faktura obejmująca 40% wynagrodzenia umownego – po otrzymaniu przez Zamawiającego powiadomie-
nia o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie i otrzymaniu rekomendacji do dofi-
nansowania.  
2). Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury z rozbiciem na poszczególne zadania.  
3). Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktur Zamawiającemu.  
4). Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1). Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu na adres: 
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łapczyca k/Bochni 
 w terminie do dnia 07.12.2016 r. do godz. 10:00.  
2). Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Siedlec 250 

w dniu 07.12.2016 r. do godz. 10:10. 
3). Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  
4). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
 2). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
 3). Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonaw-

cy.  
 4). Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
 5). Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z orygina-

łem przez Wykonawcę.  
 6). Wykonawca określi cenę oferty w druku oferty cenowej, który stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
 7). Cena oferty ma być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia oraz podatek.  

 8). Cena oferty ma charakter ryczałtowy.  
 9). Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena oferty musi być podana w zło-

tych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 10). Zawartość oferty: 
  Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

 Wypełniony druk zapytania cenowego stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 Wypełniony druk wykazu wykonanych usług – stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 Dokumenty wymienione w pkt. IV Zaproszenia, 
11). Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zama-
wiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji niezbędnej 
do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Damienicach” w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 ogłoszonego w ra-
mach RPO WM na lata 2014-2020”.  
 

 
VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1). Oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w niniejszym zapy-
taniu.  
2). Oferty niespełniające kryteriów formalnych będą podlegały uzupełnieniom lub wyjaśnieniom.  
3). Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania cenowego.  
4). Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium cena oferty – 100%.  
 Ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o wzór:  
 
                        Najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert 

              C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt 
                                   Cena ofertowa badanej oferty  
 5). Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego. 
 
 
 
 



IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w 
przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści stosowną informację o wyniku postępowania na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.   

 
X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI 

1). Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
     - w sprawach merytorycznych: Mirosław Jankowicz, tel. 14 61 222 70 lub 14 614 61 90 
     - w sprawach formalnych: Monika Janik, Grzegorz Data, tel. 14 61 222 70 lub 14 614 61 90 
2). Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.  
3). Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były na adres e-mail: biuro@gzwik-bochnia.pl 
4). Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie czterech dni od dnia opublikowania zapytania 
ofertowego na stronie internetowej www.gzwik-bochnia.pl w zakładce zamówienia.  
5). Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je Wykonawcy, który zadał pytanie oraz 
zamieści je bez ujawniania źródła na stronie internetowej www.gzwik-bochnia.pl w zakładce zamówienia. 
6). W przypadku, jeżeli wniosek o wyjaśnienie zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu wskazanego w 
pkt. X ust. 4 Zaproszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta-
wić wniosek bez rozpoznania.  

 
XI. INNE POSTAWNOWIENIA  

1). Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  
2). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy Zama-
wiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
3). Zamawiający zawrze umowę według projektu zawartego w załączniku nr 3 do Zaproszenia.  
 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA 
Załącznik nr 1 – Druk oferty cenowej   
Załącznik nr 2 – Druk wykazu wykonany usług 
Załącznik nr 3 – Projekt umowy  
 
 
 

…………………………………………………………. 
                                                                   (podpis i pieczęć Prezesa Zarządu) 
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