Pyzdry dn. 13.06.2016 r.
ZP.271.Z.10.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie
wniosku o dofinansowanie i opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
i Miasta Pyzdry.
1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP 789-164-99-86, Regon 311019415
Tel/fax 63 2768-333
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
i Miasta Pyzdry (wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w przypadku konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wskazanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego) zgodnie z wytycznymi i naborem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Etapy prac po stronie Wykonawcy:
- opracowanie wniosku wraz z załącznikami,
- utworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane
informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych
sektorach i obiektach,
- przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (liczba budynków na terenie
gminy i miasta około 2000),
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Wykonawca zwróci się
do RDOŚ i PWIS z zapytaniem o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oceny,
w przypadku braku zgody Wykonawca uzgodni zakres i stopień szczegółowości oraz opracuje
Prognozę oddziaływania na środowisko i uzyska pozytywną opinię),
- uzyskanie pozytywnej opinii przez Doradcę energetycznego Funduszu, akceptującą Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej.
3. Termin realizacji i płatność:
Termin realizacji: czerwiec 2016 – listopad 2016

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na przedmiotowe zadanie umowa zostanie
rozwiązana.
Płatność wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prac, przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego
faktury/rachunku wraz z podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem
odbioru.
Dokumenty należy dostarczyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD.
4. Kryterium wyboru oferty:
1) Cena netto 70%
2) Doświadczenie 30 %
Dla kryterium ceny punkty będą przyznawane według wzoru:
C= (Cmin/ Cbad) x70%x100
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin- najniższa cena spośród cen złożonych ofert
Cbad- cena badanej oferty
Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według wzoru:
R= (Rb/Rn) x30%x100
R- liczba punktów w kryterium „doświadczenie”
Rb- liczba opracowanych PGN badanej oferty
Rn- największa liczba opracowanych PGN
Postępowanie wygra oferent, który otrzyma największą łączną liczbę punktów.
5. Określenie warunków dokonywania zmian umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminu wykonania usługi,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
c) zmiany osób do kontaktu,
d) zmiany stawki podatku VAT,
e) zmian dotyczących sposobu płatności.
Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności czy czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia, (do oferty należy załączyć referencje wraz z wykazem
opracowanych Programów Gospodarki Niskoemisyjnej, kryterium dopuszczające do złożenia
oferty: wykonanie minimum 5 PGN)
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków.
7. Osoba uprawniona do kontaktu:
- Grażyna Sawczuk, Urząd Miejski w Pyzdrach, e-mail: admin@pyzdry.pl, tel. 632768333,
wew. 110
8. Inne informacje, miejsce i termin złożenia oferty:
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego lub przesłana za pośrednictwem
poczty, kuriera, przesłana drogą elektroniczną na adres admin@pyzdry.pl do dnia
20 czerwca 2016 r. do godziny 1500. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem
oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Burmistrz Pyzdr
/-/Przemysław Dębski

