Nr sprawy: 8/REPRO/DCZP/2013

Wrocław, dnia 18.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9
czerwca 2010r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na
świadczenie usług : zarządzanie projektem pn. „Termomodernizacja budynków „Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007– 2013

I.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18,
NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS: 0000348483;
tel. 71 77 66 200; 71 77 66 212; fax. 71 77 66 200 lub faks kom. 519-134-307
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług na rzecz Zamawiającego,
polegających na zarządzaniu projektem pn. „Termomodernizacja budynków „Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. we Wrocławiu”, realizowanym w ramach Priorytetu
nr 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”), Działania nr
5.4 „Zwiększanie Efektywności Energetycznej”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007– 2013 na podstawie umowy nr UDA-RPDS.05.04.00-02001/12-00, zawartej w dniu 20.03.2013r. pomiędzy „Dolnośląskim Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o.o. a Województwem Dolnośląskim, zwanym w dalszej treści umowy
„Projektem”.

2. Zakres Usług:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

zarządzanie i realizacja promocji Projektu;
kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WD we wszystkich sprawach dotyczących Projektu;
przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej propozycji odpowiedzi na wszelkie zapytania w ramach realizowanego Projektu, kierowane
przez Wykonawcę w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od dnia ich otrzymania;
składanie w imieniu Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej RPO WD raportów i
sprawozdań o przebiegu procesu przygotowania
i realizacji Projektu według
wzorów i systemów określonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD; zgodnie z
umową o dofinansowanie z dnia 20.03.2013r.;
nadzór nad terminowością składania dokumentów do Instytucji Zarządzającej RPO WD;
wnioskowanie do Instytucji Zarządzającej RPO WD o zgodę na wprowadzanie zmian w
Projekcie inicjowanych przez Zamawiającego lub inicjowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Zamawiającego;
pomoc w przygotowaniu zmian w harmonogramach realizacji Projektu;
koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązku informowania opinii publicznej
o współfinansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską, w tym przygotowania
oznakowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu;
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9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)

20)

3.

koordynację wypełniania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z umowy o
dofinansowanie z dnia 20.03.2013r. oraz ewentualnych aneksów do w/w umowy ,
rozliczanie Projektu tj. sporządzanie wniosków o płatność pośrednie i płatność końcową
spełniających wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe zgodnie z umową o
dofinansowanie z dnia 20.03.2013r. oraz ewentualnymi aneksami do w/w umowy;
pomoc w opracowaniu załączników niezbędnych do wniosku (właściwe oznaczenie faktur,
oświadczenia itp.);
sprawdzenie rozliczeń z wykonawcami i dostawcami pod względem zapisów zawartych w
umowie pomiędzy stronami oraz zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie;
monitoring Projektu na kaŜdym etapie jego realizacji (dbałość o zgodność realizacji projektu
z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym);
bieŜący monitoring wydatkowania środków finansowych w ramach inwestycji;
uzupełnianie/korekta braków i błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych w
złoŜonym wniosku o płatność w przypadku wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPO
WD w terminie do 1 dnia przed terminem wyznaczonym Zamawiającemu przez Instytucję
Zarządzającą RPO WD;
inne czynności administracyjne związane z koordynacją Projektu według umowy o
dofinansowanie z dnia 20.03.2013r.;
składanie Zamawiającemu do 15 dnia miesiąca po kwartale kalendarzowym raportu z
realizacji Projektu;
Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko oraz w razie konieczności Raportu OOŚ;
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i po jej zakończeniu ( do dnia utraty
trwałości Projektu ) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia organom
kontrolnym lub Instytucji Zarządzającej RPO WD, będących w jego posiadaniu
dokumentów związanych z Projektem oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień na
zapytania składane przez w/w Instytucje – za pośrednictwem Zamawiającego;
występowanie w imieniu Zamawiającego w postępowaniach sądowych związanych z
Projektem, których podstawowym celem jest obrona interesów Zamawiającego, a
wszczęcie postępowań było uzgodnione z Zamawiającym.

Czynności, o których mowa w ust.2 wykonane zostaną na podstawie i w oparciu o dane
oraz informacje przedstawione przez Zamawiającego, który ponosi pełną
odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

III. Wymagany termin oraz sposób realizacji zamówienia:
1. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane od dnia zawarcia Umowy do dnia
zatwierdzenia rozliczenia rzeczowo-finansowego Projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO
WD.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania
ofertowego( ZO)

IV. Warunki rozliczenia:
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresie rozliczeniowym przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę.
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4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu kaŜdego Etapu zamówienia- zgodnie z
załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania .
5. Zapłata naleŜności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
V. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Wioletta Feret tel. 71/77 66 212; e-mail: wferet@dczp.wroclaw.pl
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy
2. Wykonawca powinien wypełnić i złoŜyć w formie pisemnej:
1) formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) wykaz wykonanych usług stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz
z referencjami
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem,
5) opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, Ŝe
Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100 000,00 zł.
3. W przypadku, gdy ofertę składa osoba inna, niŜ ujęta w dokumentach rejestrowych –
wymagane jest załączenie pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę.
VII. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 25.04.2013 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. WybrzeŜe J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat,
z dopiskiem: „Oferta na zarządzanie projektem.”
VIII. Kryterium wyboru oferty:
100 pkt. - cena
IX. Pozostałe informacje:
1) Ceny w formularzu ofertowym naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2) O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złoŜyli ofertę.
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3) Informacja o terminie i miejscu podpisania Umowy zostanie przekazana telefonicznie
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Wykaz wykonanych usług
4. Wzór Umowy
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