Gn iewoszów,2 września 20 l 6 r.

Gmina Gniewoszów
ul. Lu belska 16,Ż6-920 G n iewoszów
faks:48 6215046,gmi na(@gniewoszow.pl

Rozeznanie cenowe

W

związku

z

aft.4 ust.8 ustawy

z dria Ż9 stycznia

2004

r.

Prawo zamówieti publicznych

(Dz. U. z Ż0|5 r. poz.2t64 z poźll. zt"t^t.) Zwracalny się z zapytaLriem of-eftowym o cenę dostaw/ rrs'lug /robót
budowlanych
t.

Zarnawiający :Gmina Gniewoszów

2.

Przedrniot zamówienia

:

,,opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata Ż016-2023."
Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami Powiatu KozienickiegooWojewództwa
Mazowieckiego,krajowymi

oraz Unii Europejskiej atakże lokalnymi dokumentami planistycznymi

i strategicznymi w których ujęta jest gmina Gniewoszów.
3.

Termin realizacji zatnówienia do 15.l2.20l6r.

4.

Cena.iestjedynym kryteriurn oceny ofert

.

Za najkorzystnie-iszą zostanie |uznana ofetl:a z z najniŻszą ceną.
Zanawiający Lrdzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonynr w niniejszyln rozeznalliu cellowytn i została oceniolra jako najkorzystnie-isza w oparciu o
podane kryteriurn wyboru.

Opis sposobu obliczania ceny:

l) Cena wilrna

zawierac wszystkie koszty -iakie poniesie wykonawca

z tytrrłu nalezytego wykonania

przedmiotu zaInówienia w tym koszt podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej celry zatrrówienia,wyliczonej z dokładnościądo
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownię w zlotych polskiclr.
5.

Istotne warunki zamówienia

.

Progralrr rewitalizacji gmirly Gniewoszów będzie stanowił podstawę aplikowania

o

pollloc

filransowa w rallaclr Regiorralnego Programu operacyjnego Województwa lnazowieckiego na lata
2014-2020 iwirrien być opracowany zgodnie zwytyczl'lytni w zakresie rewitalizacji w prograrnacll

operacyjnyclr na lata 2014-20Ż0 opracowanylni przez Ministerstwo Rozwoju. Podstawę prawną
opracowania planu stanowi art.l8 ust.2, pkt 6 ustawy z8.03.l990 r. o samorządzie gminnynr (Dz. U.
22016 r, poz. 446)

.

Wykonawca progranrrr rewitalizacji zobowiązany będzie

do

przeprowadzerlia pełnej diagnozy

słuŹącej wyzt"taczariu obszarów zdegradowarryclr (wraz z mapanri) orazzdeftniowaniu dotyka-jących

je problernów a

lrastęptlie wyznaczeniu

rewital izacj i wykonawca w

.

in

obszarów rewitalizacji. Przy wynlaczeniu

obszaru

ien uzyskać akceptac.ię ZaInawiającego.

Minimalrry zakres programu rewitalizac-ji określająwytyczne w zakresie rewitalizacji w programach

operacyjnych na lata 20l4-2020 Ministerstwa Rozwo.iu. Program Rewitalizacji powinien posiadać
następLliące

cechy

i

elenrenty: kornpleksowość, koncentrac-ję, konrplenlentarność z inttyIni

dokumentalni' komplellrentarność przestrzenną, problenlową, międzyokfesową' komplenretttarnośc

żródeł finansowalria' powinien zapewrriać realizac-|ę zasady partlrerstwa

i

partycypac.ii. Prograln

rewitalizac.ji powinien zawierac listę planowanycIr, podstawowych pr"ojektów

i

przedsięwzięc

rewital izacyj nych. Lista ta pod lega zatwi erdzen iu przez Zarnawia.iącego.

Zgodl'lie z obowiązuiącyrni przepisanli Progranr rewitalizac.ji będzie podlegał ocenie lnstytuc.ii
Zarządza.iącej

RPo WM oraz wpisowi do.,Wykazu progranrów rewitalizac.ji województwa

nlazowieckiego'' w związku z

czyl11 Wykortawca

zobowiązany będzie do dostosowania go do

ewentualnyclr uwag ww. instytucji, ostateczny tennin wykonania programll moze zostać

przedłuzony do chwili zatwierdzenia go przez lZ RPo

wM.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangazowalrie społecznościlokalnej rewitalizowattych
obszarów do tworzenia Progranru Rewitalizac.ii tak aby aby rózne grupy interesariuszy rnogły

współdecydować

jego kształcie na kazdylll etapie tego procestr (diagnozowanie' progratllowalrie.

o

wdrażanie,monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązarty do przeprowadzenia lninitrrtltrl trzech
konsultacji społecznyclr oraz do zredagowania koIicowe.i wersji dokumentu. Zalnawiający llltlsi
przeprowadzic konsultacje w niżej wynlienionyclr fonnaclr (nrirl.
fbrrny z punktLr b)

l

forma z punktu aoraz Ilrin. dwie

:

a) zbieranie uwag w formie papierowej lub elektronicznej w tym z pomocą środków kornunikacji

elektronicznej w szczególtlości poczty elektronicznej lrrb fbrrnrrlarzy zamieszczonych lla Strolrie
intenretowej gminy,

b)

spotkania, debaty, warsztaty, spacery study-ine, ankiety, wywiady, wykorzystattie grup

przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
W ratnach zanlówienia Wykottawca zobowiązu-je się do uczestnictwa w spotkaniaclr z radttynri Rady

Grnirly w Gniewoszowie oraz podnriotanri działającymi lra obszarach zdegradowarrych, a takŻe
prezentacji projektu Prograrnu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Grniny.

Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokunrentacji mają zostac zebralle i przetworzone przez
Wykonawcę . Zanawiający udostęprli Wykonawcy dane pozostające w jego dyspozycji potrzebtte do

opracowania ww. prograrrLl.
Wykonawca będzie zobowiązarty do skonsrrltowania wstępnej wersji dokumerrtacji i wykonania

je.i

zgodn ie z wyty czl'ly lni Zanaw ia-jącego.

Wykonawca programu rewitalizacji zobowiązal'ly będzie do przeprowadzenia strategicznei ocerly
oddziaływallia na środowisko (iako elernelltu warutrkowego' uzaleznionego od uzgodniellia ze
stosownynri organanli)' W przypadku stwierdzellia konieczności przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływarria na środowisko Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływallia na środowisko
projektLl programu rewitalizacji, która powinna zawierac infornracje zgodnie

z aft. 5l ust. 2 ustawy z

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infbrnracjio środowisku iudziale społeczelistwa w
oclrronie środowiska orazo ocenach oddziaływaIria rra środowisko (tekst

jednolity:Dz.U.z20l3

r.,

poz. |235 z pożl1. zln.) oraz powil-lna być zgodna z ustalonym przez or9any zakreseln opracowania.
Wykonawca zobowiązany będzie do uaktualnienia prognozy oddziaĘwania na środowisko projektLr
programu rewitalizacji zgodnie z ewentuallrymi uwagami orgarrów.

.

Dokumentacja stanowiąca przedrniot ulnowy będzie sporządzona przez Wykollawcę

i

przekazana

Zanawiającelnu w 5 egzernplarzaclr. Konrpletna dokunrentacja stanowiąca przedrniot zanrówienia
będzie przekazana Zanawiającemu takze w tbrmie cyfrowej' edytowalnej.

o

r|y'

przypadku konieczności uaktrralnienia dokunrentacji o której rnowa w

zapytania, Wykonawca

w tenninie 7 dni,

pkt.4

przednriotowego

dostosuje -ją do aktualnych wytycznyclr na polecenie

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązally będzie do dwr"lkrotllej aktualizacji dokrrrnerrtu wykorranej

nieodpłatnie,każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotetn odrębnego zlecenia.

.

Po zrealizowalliu zanrówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z
nrozliwością przetwarzania, powielania i nrodyfikowallia, będą nalezały do Zanawiającego.

.

Analiza

i

diagnoza,

cniewoszów

i

o których lnowa w pkt. 2

powinna obejmować swoim zakresem Grninę

opieraó się na możliwie najnowszyclr dostępnych danych. W przypadku braku

jakichkolwiek danyclr w temacie Wykonawca będzie zobowiązarly do ich zebrania we własnynr
zakresie.

.

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania lrarmonogral]lu prac nad programem rewitalizacji w
ciągu 7 dni od dnia podpisania unrowy zZalnawia1ącyn.

.
.

TerInin wykonania zamówienia:

l5.t2.20l6

r.

Zalnawiający przewiduje mozliwość wydłuzenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w

przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
niezawinionej przez Wykonawcę oraz

w

przypadku konieczności dostosowania programu

rewitalizacjido uwag lnstytucji Zarządzającej RPo WM w celu uzyskaniajej pozytywnej opit"lii.Za
winę Wykonawcy uwaza się przedstawienie prognozy oddziaĘwania na środowisko niespełniającej
wymagati

aft.5l ust.2 ustawy o której mowa w pkt.9 oraz uzgodnień organów iwyrrikających z

tego wydłuŹeti procesu a takŻę przedstawienie progranru rewitalizacji niespełniającego wyrnagali

Wytycznych w zakresie rewitalizac.ji w programach operacy.jnych na lata. 2014-2020 Ministerstwa
Rozwoju i Rozwoju.
6.

Warunki udzialu w postępowaniu.

.

Posiadanie uprawnieri do wykonywania określonej działalnościlub czyrlnościjeżeliprzepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

o udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnieIi do wykonywania określonejdziałalnościlub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. ocena spełniania warunków

udziałrr w postępowaniu będzie dokonana

na

zasadzię spełnia/nie spełnia, na podstawie

oświadczen ia Wykonawcy.

.

Wiedzaidoświadczenie.

o

udzielenie zamówietlia mogą ubiegać się wykonawcy, Iktórzy spełniają warunki, dotyczące

posiadania wiedzy

i

doświadczenia. Zatnawiający uzna ten warullek za spełniony, gdy oferent

wykaŻe. że:

Salnodzielnie Zrealizował co najmnie.j

l

LrsłLrgę

polegającą lra opracowatliu

od

podstaw prograInLl

rewitalizacji dla miejscowości/gnliny liczące.i nie mniej niż 4000 mieszkariców

w

przeciągu

ostatnich 5 Iat. ocena spelrriartia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i załączonych refbrenc-ii.

.

Potencjałtechniczny.

o

rrdzielenie zamówielria nrogą rrbiegac się wykonawcy. którzy spełnia-ją warunki. dotyczące

dyspottowallia odpowiednim potenc.iałern teclrnicznynl. ocena spełniania warunków rrdziału w

l]a zasadzie speInia/nie spełnia lla podstawie

postępowarliu będzie dokonana

oświadczenia

Wykonawcy.

'

osoby zdolne do wykonattia zanrówienia.

o

udzielenie zanrówienia nlogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spelniają warunki, dotyczące

dysponowaIria osobatni zdolnymi do wykonania zamówiellia. ocena spełniania warunków rrdzialu w

postępowarriu będzie dokonana

lla

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

Wykonawcy.

.

Sytuacja ekonotniczna i finansowa

o

udzielenie zaInówienia nlogą ubiegać się wykonawcy, |którzy spełniają warunki dotyczące

sytuacji ekotrotrricztrej ifinansowe-j. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana rla zasadzie spełnia/nie spełnia rra podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ulliewazlliellia postępowaniabez podania przyczyl1y.

1.

Forma złoŻenia oferĘ. ofertę zlożyć lnozlla osobiście u Zarnawia-iącego (pok ll), przesłac kurierenr,
pocztą, pocztą elektronicztrą na adres gnlina(ł)gnicwtlsztllv.pl lLrb f'aksenr pod rrr 48 62 15 046 w
nieprzekraczalnynl tenninie do dnia

l6 września2016 roku do godz.

12:00, decyduje data wpływu

oferĘ do Zamawiającego.
of-ertę rlaleŻy

złoŻyc na dołączottynr fornrularzu ofeftowym stanowiącytn zalącznik do niniejszego

rozezt'larńa cellowego. Do of-efty dołączyć naleŻy dokunrenty określone w pkt. 6. ,.Warunki rrdziału w

postępowaniLr''. of-ertę sporządzic naleŻy w języku polskim. of-efta winIra być podpisana przez osobę
ttpowaznioną. W przypadkLr składania ofefty w siedzibie zanrawiającego lrrb pocztą na kopercie naleŻy

unlieścicnapis ..Rozeztranie cenowe na opracowania lokalnego programu rewitalizacji Gminy
Gniewoszów na lata 2016-20Ż3."
JF;woszćw

(data,

pieczątka oferenta
.dnia..............................20

I

6

r.

Gmina Gniewoszów
ul.Lubelska 1ó
26-920 Gniewoszów

OFERTA
odpowiadając na skierowane do nas rozeznanie cenowe dotyczące zamówienia realizowanego na
podstawie art. 4 ust.8 ustawy

z dnia}9 sĘczniaŻ004

r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.

U. z2015 r. poz.

Ż164) a dotyczącego:

opracowania lokalnego programu rewitalizacji Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023 w terminie do
15.12.2016 r.
(wpisaó przedmiot zamówienia )
składamy ofertę następującej treści:

l.

oferujemy wykonanie zamówienia Za cenę netto...............zł.
obowiązujący podatek VAT .......%

2.
3.

Przyjmujemy do realizacji postawione przezzalnawiającego, w rozeznaniu cellowym, warunki
oświadczamy, że spełniamy wszystkie kryteria zatnieszczone w rozeznaniu cenowym

podpis osoby upoważnionej

.zł.

