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Szczeci n, I. I 0.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II 22a
70-453 Szczecin
NIP: 85 1-020-80-05
II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. W związku z ubieganiem się o dofi nansowanie projektu w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A wnioskodawca zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie na
potrzeby projektu Dokumentu potwierdzającego zdolność do utrzymania trwałości
przedsięwzięcia (obliczenie rentowności, koncepcja eksploatacji) w okresie 5 lat od
zakończenia projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Okres realizacji projektu to 36 mi esięcy. Zakres Dokumentu potwierdzającego zdolność do
utrzymania tnvałości przedsięwzięcia (obliczenie rentowności, koncepcja eksploatacji) w
okresie 5 lat od zakończenia projektu (zgodnie z obowiązującymi dokumentami
programowymi i wytycznymi Wspólnego Sekretariatu fNTERREG V A w Locknitz):
I ) opis

zarządzania inwestycją

(wykorzystanie, zarządca etc.)

2) planowane wydatki i przychody
3) dochody w czasie

wdrażania

projektu i/ lub po jego zakończeniu

4) regulacje dot. finansowania ewentualnych deficytów podczas eksploatacji.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwośc i powierzenia części lub cał ości zamówienia
podwykonawcom.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmi otu zamówienia:

16.10.2018 r.
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IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
I. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać
adres lub s i edzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer N IP, być podpisana
czytelnie przez Wykonawcę.
2. Zaoferowana cena (brutto) powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świ adczonego przez okres
i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Oferta powinna zawierać wykaz zrealizowanych podobnych opracowań z ostatnich 5 lat (z
podaniem roku wykonania, zl ecającego i tematyki opracowania).
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
I. Oferta powinna zawierać opis: „Dokument potwierdzającego zdolność do utrzymania
trwałości przedsięwzięcia (obliczenie rentowności, koncepcja eksploatacji) w okresie 5
lat od zakończenia projektu - Kulice". Oferta powinna być przygotowana zgodnie z
formu larzem ofertowym stanowi ącym załącznik nr I do niniejszego zapytania oraz przesłana
w jednej z poniższych form:
•
•
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: małgorzata.dabrowska@usz .edu.pł
faksem na nr: 91 444 11 74,
pocztą, kurierem łub dostarczona osobi ście na adres
Uniwersytet Szczeciński Rektorat, pokój 020, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 22a

2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2018 r. godz. 12.00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić łub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i · oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VI.

OCENA OFERT

Wybór wykonawcy zostanie dokonany na podstawie:
• oceny doświadczenia Wykonawcy w realizacji podobnych zamówień (wykonanie
zamówienia dla podobnego podmiotu, wykonanie zamówienia na potrzeby Programu
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Współpracy

INTERREG V A lub IV A, wykonanie zamówienia dla Zamawiającego w
poprzednich latach. ilość wykonanych zamówień w ostatnich 5 latach) - 40% oceny
•

wysokośc i

ceny ofertowej - 60% oceny

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE
ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA

I ZLECENIE REALIZACJI

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą
mailową, przy czym Sprzedawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie
poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Dane finansowe oraz rzeczowe
projektu zostaną udostępnione Wykonawcy 12.10.2018 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I . Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
bez konieczności podawania przyczyn.
2. Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Dąbrowska, 9 1 444 1307.

I

każdym

terminie,

