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Sabnie, 12.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu dotyczącego
rozwoju oferty turystycznej Gminy Sabnie
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego:
Adres Zamawiającego:
Telefon:
E-mail:
osoba do kontaktu:

Gmina Sabnie
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
25 787 41 90
fundusze@sabnie.pl
Paweł Nasiłowski - podinspektor ds. zarządzania funduszami i zamówień publicznych

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu studium wykonalności projektu
dotyczącego rozwoju oferty turystycznej Gminy Sabnie, ubiegającego się o wsparcie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiot zamówienia dotyczyć będzie konkursu RPOWM/6.2/1/2014, o którym mowa na stronie
internetowej:
http://rpo.mazowia.eu/komunikaty/informacja-w-sprawie-zalozen-ramowych-dla-konkursu-nr-rpowm-6-21-2014-w-ramach-dzialania-6-2-turystyka-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwamazowieckiego-2007-2013.html
Studium powinno być przygotowane zgodnie z wszelkimi aktualnymi dokumentami i wytycznymi Instytucji
Zarządzającej.
Studium wykonalności będzie dotyczyło projektu, którego tematyka będzie przede wszystkim obejmowała
działania dotyczące przystosowania do turystyki zbiornika retencyjnego Niewiadoma
(http://sabnie.pl/samorzad/zbiornik-niewiadoma/).
Szacunkowa wartość projektu: do 900 000 zł

dla rozwoju Mazowsza

Ponadto zamówienie będzie obejmowało naniesienie poprawek i aktualizację studium, gdy
konieczność taka wyniknie z oceny formalnej lub merytorycznej przeprowadzonej przez Instytucję
Zarządzającą.
Studium wykonalności powinno być dostarczone w czterech egzemplarzach w wersji pisemnej oraz
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich.

Studium zostanie przygotowane w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin

wykonania

przedmiotu

zamówienia

powinien

być

związany

z

konkursem

RPOWM/6.2/1/2014 – powinien umożliwić złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium
wykonalności.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty (netto i brutto),
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacji firmy oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fundusze@sabnie.pl ,
pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
(sekretariat, pok. 1)
do dnia 15 maja 2014 r. do godz. 13:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
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VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
- cena – 50%
- doświadczenie w przygotowaniu studium wykonalności projektów – 50%
Zamawiający dopuszcza Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania
studium wykonalności. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
przynajmniej dwa studia wykonalności sporządzone przez oferenta uzyskały dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński
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