ZFE-I.042.5.2019

Kielce, 08.02.2019r.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomicznofinansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu „Kielecki rower miejski”.

I.

Podstawa prawna

Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 tj. ze. zm)., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), w
związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 j.t, ze zm.),

II.

Dane zamawiającego
1.
2.

3.

III.

Zamawiający: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON:
291009343.
Siedziba Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce,
pok. 805 (8 piętro)
Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:
Marta Łysak
tel. 41 367 67 09;
e-mail: marta.lysak@um.kielce.pl
w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz
z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku
o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu
„Kielecki rower miejski”. Gmina Kielce planuje złożenie wniosku o dofinansowanie
do dn. 29.03.2019r. w ramach ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ

konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna
i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej, finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy.

IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia powyższych
warunków. Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez
złożenie oświadczenia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.
d) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (przedkładając
wykaz sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia), że wykonał w okresie
ostatnich trzech lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia związane z opracowaniem co
najmniej trzech studiów wykonalności (wraz z analizami ekonomiczno-finansowymi), w
tym jedno o całkowitej wartości projektu nie mniejszej niż 10 mln zł w okresie
programowania 2007-2013 lub obecnego, tj. 2014-2020, na podstawie których były
lub są realizowane projekty infrastrukturalne i załączy dowody potwierdzające, iż
usługi te zostały wykonane należycie.

2.

Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować
będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

3.

Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, któremu w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) naliczono kary umowne z winy Wykonawcy,
b) rozwiązano umowę z winy Wykonawcy.
Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie
oświadczenia sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia
oraz załączników przez upływem terminu składania ofert.

V.

Opis sposobu obliczania ceny oraz kryteria wyboru ofert
1. Jedynym kryterium oceny jest najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto.
2. Cenę oferty należy podać w złotych cyfrowo i słownie na formularzu „Oferty
Wykonawcy” stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona
stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków
umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów
przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena
podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego, tj.
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Aleja
Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 805 (8 piętro).
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

wzór

Sposób oceny

cena

Cena (minimalna/oferowana cena)*100

100pkt.

5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych na tę samą
wartość Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy,
niż oczekuje Zamawiający, termin realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 710.).

Opis sposobu przygotowania i składania ofert

VI.

1. Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy
składać osobiście lub listownie do dnia 15.02.2019 do godz. 13.30. O terminowym
złożeniu zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby
Zamawiającego, określonej w pkt. II ust. 2.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej,
wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2 do Umowy.
4. Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania umowy.
5. Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e
do reprezentowania podmiotu składającego zgłoszenie, zgodnie z zasada
reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub
prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
6. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby
składającej podpis (tj. czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska
lub podpis nieczytelny opatrzony imienną pieczątką).
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie
zawiadamia wszystkich Oferentów o wynikach postępowania. Informacja
ta zostanie zamieszczona na stronie na stronie Urzędu Miasta: www.um.kielce.pl

VII.

Termin realizacji zamówienia
1.
2.

VIII.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 20.03.2019
Podpisanie umowy nastąpi w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momentu
rozstrzygnięcia postępowania w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania
1.

Kupujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

2.

Kupujący unieważnia postępowanie gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką
Kupujący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

IX.

Dodatkowe informacje
Kupujący dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
1.

Zmiana terminu wykonania dzieła może wystąpić i obejmować będzie czas,
w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących
przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,
b) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac
spowodowane w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków
ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp,
c) zmiany będące następstwem działania organów administracji lub
Zamawiającego
w szczególności wynikających z wydłużających terminów wydania przez
organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp.,
d) zmiany będące wynikiem działań Instytucji Zarządzającej Regionalnego
Programu Operacyjnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w
szczególności wynikające ze zmiany dokumentów np.: regulaminów,
wytycznych, instrukcji, wzorów dokumentów,
e) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie
poinformowano Zamawiającego.
2.
Inne zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Ustawowych zmian podatku od towarów i usług – VAT
b) Zmiany nazwy przedmiotu zamówienia
c) Zmiany nazwy Wykonawcy

X.

Informacje o RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje,
że:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kielce,
Rynek 1, 25-303 Kielce;

▪

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w
przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres
e-mail iod@um.kielce.pl;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 Pzp:

▪

przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w
zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych

osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;

−

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

−

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:

−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu

do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2.

Do obowiązków

Sprzedawcy należą

m.in. obowiązki

wynikające

z RODO,

w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń,
o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XI.

Wykaz załączników, które należy złożyć wraz z ofertą:
1.
2.
3.

4.

Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu i dotyczące kar
umownych i rozwiązania umów – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
bądź ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę
będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze
statusem i odpisem z KRS).

XII.

Załączniki do Zaproszenia:
1. Załącznik nr 1. Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu,
kar umownych i rozwiązania umów,
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

XIII.

Załączniki do Umowy:
1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia,
2. Załącznik nr 2. Oferta Wykonawcy,
3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku prowadzenia postepowań naprawczych,
upadłościowych bądź restrukturyzacyjnych.

