Załacznik Nr 5
Do Regulaminu zamówień publicznych
UMiG Staszów
Staszów, dnia 15.10.2018r.

Wszyscy oferenci Zmiana wymagań stawianych
wykonawcy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl
Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych
(wydział merytoryczny)
tel. (15) 864-8305, fax (15) 864-8304
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Opracowanie Studium Wykonalności
dla realizacji zadania
pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów”

CPV: 71.24.10.00-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy.
Rodzaj zamówienia: usługa
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(usługa/dostawa/robota budowlana)
1.Określenie przedmiotu zamówienia:
I. Zakres usług obejmować będzie opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn.:
„Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów” planowanego do
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego lata
2014-2020" zgodnie z Regulaminem konkursu jednoetapowego numer RPSW.07.04.00-IZ.0026-215/18 w ramach Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
II. Charakterystyka i planowany zakres inwestycji polegać będzie na:
- modernizacji boiska przy PSP w Czajkowie
- modernizacja boiska i kortu tenisowego przy PSP Nr 3 w Staszowie
- projekt wynika z Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 20162020
III. Studium wykonalności należy wykonać w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i doc., analizę finansowo-ekonomiczną - aktywne
arkusze Excel - w formatach pdf, doc, jpg.
IV. Studium Wykonalności należy opracować w oparciu o aktualne przepisy, dokumenty,
regulamin konkursu, wytyczne i zalecane dokumenty obowiązujące na poszczególnych etapach
konkursu nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego.
V. Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania Studium Wykonalności będącego
przedmiotem zamówienia, aż do czasu uzyskania przez Zamawiającego oceny formalnej
i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
VI. Całkowite prawa autorskie do opracowanych dokumentów będą należały do Zamawiającego.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, lub telefonicznie pod
numerem tel. 15 864-8316.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1. Ewa Kondek – Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Finansowych
2. Joanna Jarosz – inspektor Biuro Pozyskiwania Środków Finansowych
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – do dnia 5 listopada 2018r.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają niezbędne
doświadczenie dla wykonania przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki:
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów potwierdzających ww. wymagania
(wydruk CEiDG/KRS Wykonawcy);
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zrealizowali co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu Studium
Wykonalności (analizy ekonomiczno-finansowej) dla projektów, które uzyskały
dofinansowanie (wydruk/PrtScn z listy zakwalifikowanych wniosków) ze środków
Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, potwierdzonych dokumentami, że
zostały wykonane z należytą starannością - wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
wraz z ofertą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie ww. usług (referencje
lub protokół odbioru).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożoną przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
100% - cena
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście lub e-mailem na joanna.jarosz@staszow.pl
w terminie do dnia 16.10.2018r. do godz. 15.00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu
7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 15.10.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Leszek Kopeć

Załączniki: regulamin oraz instrukcje do pobrania pod ogłoszeniem konkursu:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wynikinaborow-wnioskow/item/2639-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-07-04-00-iz-00-26-215-18w-ramach-osi-priorytetowej-7-sprawne-uslugi-publiczne-dzialania-7-4-rozwojinfrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej
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