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Zaproszenie do złożenia oferty 

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek 

Kultury”. 

 

Gmina  Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej na: 

Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z 

przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury”. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa, 

rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na 

Gminny Ośrodek Kultury” wraz z niezbędnymi do jego wykonania opracowaniami, 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji wszystkich opracowań, których wykonanie będzie 

wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. 

Dokumentację aplikacyjną  należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 m.in. 

 Instrukcją do opracowania studium wykonalności – infrastruktura kultury, 

 Regulaminem Konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

działanie 4.4. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020, 

 Kryteriami wyboru projektów dla działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 

 Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 

2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 -2020 

(EFRR), 

 

Opracowane dokumenty należy złożyć w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz na nośniku 

elektronicznym w tym  analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym. 

 

2. Zakres  rzeczowy  projektu:    
Zakres prac dotyczy przebudowy i rozbudowy zabytkowego XVIII w. spichlerza w Łące na 

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej inwestycji. 

 

3. Rodzaj zamówienia: usługi 
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4. kod CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

 

5. Nazwa zamówienia: Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa, 

rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na 

Gminny Ośrodek Kultury”. 

 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia 14.11.2016. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi  

tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. polegające na opracowaniu studium  

wykonalności. 

2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

Wykonawca dysponuje: 

 osobą posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne która w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 2 analizy finansowo-

ekonomiczne. 

 osobą posiadającą wykształcenie wyższe ,która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert opracowała co najmniej 2 studia wykonalności 

 

 
8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:  

 

Cena – waga 100%. 

Zamawiający dokona wyboru oferty, która będzie ekonomicznie najkorzystniejsza dla 

Zamawiającego. Kryterium oznacza najniższą cenę całkowitą za opracowanie studium.  
 

Cena wyliczana wg wzoru: 

Lp = Cmin/Cb x 100 

Gdzie: 

Lp – liczba uzyskanych punktów 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto 

Cb – cena brutto badanej oferty 

 

 

8. Miejsce i sposób składania ofert: 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: 

Opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku spichlerza z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury” osobiście w 

Urzędzie Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 lub przesłać za pośrednictwem poczty na 

adres: Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 lub przesłać na adres e-mail: 

poczta@trzebownisko.pl ( w tytule maila należy wpisać „Opracowanie studium wykonalności dla 

projektu: „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku spichlerza z 

przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury”. 

Do oferty należy załączyć: 

 KRS lub wypis z rejestru działalności gospodarczej, 

 Formularz cenowy ( Załącznik nr 1) 

 

mailto:poczta@trzebownisko.pl
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9.Termin składania ofert: 
 do dnia 07.10.2016 r. do godziny 12:00.  

 

10. Termin otwarcia ofert: 
07.10.2016 r. o godzinie 12.15 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, informuje wykonawców o ilości złożonych ofert, a także podaje nazwy i adresy 

wykonawców oraz ceny poszczególnych ofert. Oferenci powinni mieć możliwość zapoznania się  

z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 

 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Szczegółowych informacji udziela Agata Nowacka-Bednarz nr tel. kontaktowego: /17/ 7713743 

 

12. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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. 

 

 

 

Załączniki do Zaproszenia: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2) Załącznik nr 2 - Projekt umowy na opracowanie studium wykonalności 

 

 

 


