znak RFS.042.7.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
I. Zamawiający:
Powiat Płocki – Starostwo Powiatowe w Płocku
Adres: Płock ul. Bielska 57
NIP: 7742416171,
REGON: 611016034.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i
Ochrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej (gminy
Gąbin i Słubice) przy uwzględnieniu istniejących urządzeń systemu selektywnego
alarmowania RUW 2000 z następującymi załącznikami:
1. Projekt rozmieszczenia stacji bazowych dla gmin: Gąbin i Słubice ogłaszania alarmów
radiowych o zagrożeniach dla łączności radiowej o wyznaczonej częstotliwości dla pracy
Obrony Cywilnej.
2. Projekt zasięgu, pokrycia akustycznego dla syren elektronicznych o mocy 600W z
wyznaczonych punków lokalizacji syren,
3. Projekt schematu funkcjonalnego oraz wykaz ilościowy urządzeń z podaniem
szczegółowych parametrów technicznych urządzeń do uruchomienia i funkcjonowania
Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności
4. Kosztorys zakupu urządzeń, materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu oraz
wykonania.
5. Przygotowanie dokumentacji ilościowo materiałowej do przetargu.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu INARMA współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej, Program Europa Środkowa, Priorytet 3 – „Odpowiedzialne korzystanie ze
środowiska”.
III.

Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez
wykonawcę.
3. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.

IV. Termin wymagany wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:
od dnia podpisania umowy do 20.06.2011r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny warunków
wymaganych od wykonawców.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się nie mogą Wykonawcy, którzy
wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz
wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia- tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich
działalności jest krótszy-w tym okresie-wykonali, co najmniej 2 usługi w zakresie
objętym przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniej niż 25 000 zł
brutto każda,
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, i brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a
tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana
zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 ).
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4).
3) Wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1), w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
i odbiorców (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się wykonawcami
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić treść oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.
2. Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych –Aleksandra Kozłowska, tel. (024)267 67 10
e-mail: rfs@powiat.plock.pl
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,j
4. Wykonawca przygotuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszej zapytaniu ofertowym,
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
6. Oferta musi zawierać:
1) „Formularz oferty”, której wzór stanowi załącznik nr 2,
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI,
3) Stosowane pełnomocnictwa
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część
niniejszego zapytania. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych
przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści
formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w
swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści formularzy będących
częścią zapytana ofertowego może podlegać odrzuceniu.
8. Oferta i oświadczenia muszą być napisane na maszynie, komputerze lub w inny trwały
sposób oraz podpisane przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych
przepisów, do składania oświadczeń woli- reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę reprezentującą
Wykonawcę, inną niż wskazana w dokumencie wymienionym w rozdziale VI pkt.1.2),
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać
będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.
10. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w
miejscu naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y)
upoważnioną(e) do jej podpisania.
11. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były
ponumerowane kolejno.
12. Zaleca się umieszczenie oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
OFERTA NA:
opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w
systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej
13. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w „Formularzu
oferty”), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
umieszczone w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:
„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez
Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.
Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 96 ust. 3
ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych
informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Powiat Płocki ul. Bielska 59 09-400 Płock
Pok. 212 (kancelaria) do dnia 20.05.2011 r. do godz. 09.30
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, (pok. 422) w dniu 20.05.2011r. o
godz.10.00. Otwarcie ofert jest jawne.

X Opis sposobu obliczenia i przedstawienia ceny
1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Ofercie cenowej”
(załącznik nr 1),
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w
pełnym zakresie- obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu
zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, wartości netto oraz stawki podatku
VAT. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.
4. 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.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Podstawowym kryterium oceny oferty jest cena
l.p.
1.

Kryterium
Cena

Waga
100%(100%=100,00pkt)

2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich
ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek)
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i
2 ustawy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XIV. Warunki umowne realizacji zamówienia
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 2 „Formularz oferty”
2. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
4. Załącznik nr 5 –„Wykaz usług”

Płock, dnia 11 maj 2011r
Zatwierdzam

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
na opracowanie projektu
Zintegrowanego
Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności
w systemie Obrony Cywilnej
dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej

FORMULARZ OFERTY
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

znak

RFS.042.7.2011o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest
opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w
systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej wraz z załącznikami - zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia do zapytania cenowego w ramach
projektu INARMA
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Europa Środkowa, Priorytet 3 – „Odpowiedzialne
korzystanie ze środowiska”.

Ja niżej podpisany - Nazwa i adres wykonawcy:
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
b) Zarejestrowany adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………
tel… …………………………………….fax……………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………
REGON …………………………………NIP…………………………………………….
Nr konta: …………………………………………………………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:
Cena brutto ………….zł (słownie: ………………………………………………….…zł)
gdzie:
cena netto …………...zł (słownie……………………………………………………….)
podatek VAT ………..zł ( słownie………………………………………………………)

..................................................
( Miejscowość i data )

....................................................................
(Podpisy osób wskazanych dokumencie
Uprawniającym do występowania w obrocie
Prawnym lub posiadających płnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
na opracowanie projektu
Zintegrowanego
Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności
w systemie Obrony Cywilnej
dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RFS.042.7.2011
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie projektu

Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla
Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w ramach projektu
INARMA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Europa Środkowa,
Priorytet 3 –
„Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska”.

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………
Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24. Prawa Zamówień Publicznych.

..................................................
....................................................................
( Miejscowość i data )

(Podpisy osób wskazanych dokumencie
Uprawniającym do występowania w brocie
Prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
na opracowanie projektu
Zintegrowanego
Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności
w systemie Obrony Cywilnej
dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RFS.042.7.2011
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest opracowanie projektu

Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla
Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej – zgodnie z opisem przedmiotu w ramach projektu INARMA
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Europa Środkowa, Priorytet 3 – „Odpowiedzialne
korzystanie ze środowiska”.

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….
Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm) WYKONAWCA:
A. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
B. posiada wiedzę i doświadczenie;
C. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
D. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................
( Miejscowość i data )

....................................................................
(Podpisy osób wskazanych dokumencie
Uprawniającym do występowania w obrocie
Prawnym lub posiadających płnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
na opracowanie projektu
Zintegrowanego
Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności
w systemie Obrony Cywilnej
dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując

do

udziału

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

znak

RFS.042.7.2011o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro, którego przedmiotem jest
opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności w
systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej – zgodnie z opisem przedmiotu
w ramach projektu INARMA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Europa Środkowa, Priorytet
3 – „Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska”.

Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie ) niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………
Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………
oświadczam, że wykonałem usługi
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w rozdziale V pkt. 1), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat i odbiorców
Lp.

Zakres wykonanej usługi

..................................................
( Miejscowość i data )

Adres odbiorcy

Wartość wykonanej
usługi (brutto)

Termin wykonanej
usługi

....................................................................
(Podpisy osób wskazanych dokumencie
Uprawniającym do występowania w obrocie
Prawnym lub posiadających płnomocnictwo)

