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ZAPRASZA Do ZŁoZENIA oFERTY w PoSTĘPoWANru PROWADZONYN4
Z ZACI-IOWANIEM ZASADY KoNKURENCYJNoŚCI w DRoDZE WYBoRU
NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY NA:

obsługę Zamawiającego W zakresie usług doradczych i eksperckich W zwiąZku
z realizaqą i rozliczeniem Umowy Dotacji nr 2014D00135, zawańej przez
Zamawiaiącego w dniu 12.02.2o14r. z WojewÓdzkim Funduszem ochrony
Środowisii I Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej WFoŚ) obejmującej
realizowane przez ZamawiĄącego zadanie p.n. ,,Przebudowa i ternomodernizatja
budynht ,,Kontrasą)" l,-tdz Ze Zmianąsposobu ttżytkowania na NZo7' i Przedszkole Specjalne
oraz infr a s truklurą e c hniczną'''
t

doradztwo, biezące wsparcie, czyn nościadministracyj ne, biurowe'
iechniczńe, analiza ryzyka, Sporządzanie WnioSkóW o płatnośći innej dokumentacji
wymaganej W zWiąZkU z zawańą przez zamawiającego umową je1 rozliczeniem
imontażem finansowym z innymi Żródłami finansowania zadania j.W., reprezentac'ia
Zamawiającego przed WFoŚ. Nadzór nad wydatkowaniem przez Zamawiającego
środków o1rzymanych z WFoŚ. Nadzór nad przebiegiem realizaĄi zadania j'w.
zgodnie z harmonogramem rzeczowo _ finansowym przy.1ętym w umowie, o które1
mowa W punkcie 1. Nadzór nad terminową realizacją zadania. Sporządzenie
i przekazanie WFoŚ w terminie do dnia 24.08.2014r-, nie póŹnie.i jednak niż 30 dni
od dnia przekazania ostatniej raty dotacji pełnego rozliczenia finansowego kwoty
dotacji otrzymanej przez' Zamawiającego z WFoŚ oraz dokumentów
potwierdzających wykonanie i odbiór zadania tj. protokołu odbioru końcowego,
dokumentacji fotograficznej związanej z realizacją zadania - w terminie do dnia
3'1 .08.20'l4r' Sporządzenie i dostarczenie WFoS dokumentacji poniesionego
całkowitego kosztu zadania (na właściwymdruku), w terminie do 31.08.2014r.
Sporządzónie i żożenie w WFoŚ do 30.09.20'15r. sprawozdania z osiągnięcia efektu
ekologicznego okreśtonego w umowie, o której mowa w punkcie 1"
W szczególnoŚci

:

Wykonawca zadania objętego niniejszym zamówieniem będzie nadto zobowięany
do miesięcznej sprawozdawczoŚci w zakresie wykonanych czynności.Czynności
objęte zaplaniem będą miały być wykonywane od 01.03.2014 do 30.09.2014r'
natomiast sporządzenie sprawozdania z osiągnięcia efektu ekologicznego winno
nastąpić w okresie od 01.09.2015 r. do 30.09.2015r.

2.

szczegółowe parametrY zamawianych towarów, producenci (w przypadku
zamówienia na zakup i

nie dotyczy.

3.

Szczegółowe parametry zamawianej usługi (w szczególności ze wskazaniem dostawcy
materialu / parametrów materiałów):

nie dotyczy.

w

w

siedzibie Wojewódzkiego Funduszu ochrony
W
szczecinie, w siedzibie własnej, a takŻe za
Środowiska i Gospodarki Wodnej
pomocą środków komunikowania się na odległośc- tel., Fax, e-mail'

siedzibie Zamawiającego,

5'

Mieisce dostawv (w przypadku zamówienia na zakup i dostawę towarów):

nie dotyczy.
ofert:

ó.

100 % cena.

27.02.2014r. do godziny 12.00.

8.

Warunki udziału w postępowaniu:

a) akceptacja treści zapytania ofeńowego, przy czym złożenie ofeńy uważane
b)

jest za akceptację treści zapytania,
złozenie w przypisanym terminie prawidłowej ofeńy,

doŚwiadczenia (minimum 1 rok) i
potencjału technicznego' dysponowanie wykwalifikowanym personelem

c) posiadanie niezbędnej wiedzy

i

pozwalającym na wykonanie czynności objętych zapytaniem,

d) wykonanie w okresie' o którym mowa

W lit.

do objętej pŻ edmiotem zamówienia.

c minimum 1 usługi podobnej

kaŹdy wykonawca moze złozyć tylko jedną ofeńę'
b) oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez wszystkie osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy,
przygotowaniem
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
i złożeniem ofeńy'
d) zaoferowana cena Wykonania zamówienia powinna uvvzględniać wszystkie
koszty związan e z realizaĄą usługi, winna zostaó przedstawiona W kwocie
brutto,
e) cenę należy wyrazić w jednostkach pienięznych, z dokładnościądo dwóch
miejsc po przecinku.
a)

z

otwarcia ofeń:

10. Termin i
27

.02'2o14 godzina '12.30 w siedzibie Zamawiającego.
11. Warunki

nie dotyczy"
12. Warunki

raz w miesiącu, w ciągu minimum 14 dni od daty wystawienia faktury VAT _ w okresie
od 0'1 .03.2014r do 30.09.2014r.
W okresie od 01.10'201'4 r. do 31'08.2015r. strony nie będą związane niniejszym
zamówieniem i umową na jego podstawie zawańą stąd nie przewiduje się płatności
w tym okresie.

Dalsze czynności,związane

ze

sporządzeniem

i

złoŹeniem sprawozdania z

osiągnięcia efektu ekologicznego winny być wykonane w okresie od 0'l.09'2015 r' do
30'o9.2o15 r' i zapłata za czynnościw tym okresie podjęte nastąpi jednorazowo na
podstawie faktury VAT przewidującej minimum 14 dniowy termin płatności.

13.

oczekiwania dotyczące procesu reelizacji zamówienia (np. realizacii usługi lub

nie dotyczy.

o soosobie wvboru dostawcv zakupionvch towarówl:

ofeńę nalezy spoządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszego Zapytania, w formie pisemnej i umieścićw zabezpieczonej kopercie

opisanej w następujący sposób:
a) nazwa i adres zamawiającego'
b) imię nazwisko i adres, nazwa (firma) wykonawcy,
c) z dopiskiem: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: obsługa Zamawiającego w zakresie usług doradczych i eksperckich w
związku ziealizaĄąi rożliczeniem Umowy- z WFoŚ. '
stv{arrylz€ni€

Pomocł

zamawiającego)

