
Brzeg, dnia … lutego 2016 r.

UOŚ.III.042.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Zamawiający - Burmistrz Brzegu - zaprasza do złożenia oferty na poniższe zadanie.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta 
Gmina Brzeg – Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49 – 300 Brzeg
tel. 77 416 99 50
fax. 77 416 99 52
e-mail: um@brzeg.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia* 

„ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „ Odbudowa zbiornika 
wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu” 

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.”

CPV 71247000-1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz czynności zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Projektant winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Przy ocenie ofert  Zamawiający będzie się  kierował  następującymi  kryteriami  zamówienia  i  ich 
rangą: 



Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
(waga)

1. Cena (C1) 95 %
2. Termin płatności faktury (C2) 5 %

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
1) Zasady oceny kryteriów (punktacji ofert):
a)  kryterium  „cena”  będzie  oceniane  na  podstawie  ceny  brutto  zaoferowanej  w  formularzu 
ofertowym i przeliczone według następującego wzoru:

C1=(C najniższa/C badana)x100

Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” tj. 95 punktów uzyska oferta z najniższą ceną.

b) kryterium „termin płatności faktury”, wyrażony w dniach, liczony od dnia otrzymania faktury, 
oceniane będzie na podstawie podanej w formularzu ofertowym liczby dni:

- za termin płatności do 7 dni – C2 = 0 pkt
- za termin płatności od 8 dni do 14 dni – C2 = 50 pkt
 za termin płatności od 15 dni do 21 dni – C2 = 100 pkt

Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” tj. 5 punktów uzyska oferta, w 
której termin płatności będzie wynosił od 15 dni do 21 dni.

Zaoferowany przez Projektanta termin płatności nie może być dłuższy niż 21 dni.

c)  Łączna  liczba  punktów przyznawanych  z  uwzględnieniem wagi  (znaczenia)  poszczególnych 
kryteriów zostanie ustalona według poniższego wzoru:

C= (0,95 x C1) + (0,05 x C2)

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  niepodlegająca odrzuceniu,  złożona przez 
niewykluczonego z postępowania Projektanta, która uzyska największą łączną ilość punktów w 
oparciu o podane kryteria oceny ofert.

6 . Termin składania i otwarcia ofert (termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni 
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni 
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych. Termin 
7 lub 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania 
ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia). 

Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 
23.02.2016 r., do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Biuro Podawcze 
Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (parter, budynek „A”).
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Projektanta oraz napis: 

Oferta na zadanie pn.:

„ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. 
„ Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku 

Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu” na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej.”

– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.02.2016r. godz. 10:30.



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną oraz faxem.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2016 r. o godz. 10:50 w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie 
Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 13B.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Zamawiający wykluczy Projektanta w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Projektanta a Projektantem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Projektanta w następujących przypadkach: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany 
danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

2) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana 
podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej 
zmianie ulegnie cena brutto.

3) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Projektanta.
2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą 
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Projektantem są:
1. Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska – Beata Boryk

          Urząd Miasta w  Brzegu ul. Robotnicza 12, pok. nr 13 (parter, budynek B), tel. 774160495,
2. Główny specjalista ds. zieleni w mieście - Joanna Starosta 

         Urząd Miasta w  Brzegu ul. Robotnicza 12, pok. nr 1 (parter, budynek B), tel. 774045825.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 
1) Formularz oferty.
2) Zaparafowany wzór umowy.
3) Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Projektanta. 

Załączniki:
1. formularz oferty,
2. wzór umowy.


