Luzino, dnia 14.11.2016 r.
IE.32.2016

Zapytanie ofertowe
na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu „Odnawialne źródła
energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”
oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino,
Linia i Łęczyce”, których wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w ramach konkursu
dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Gmina Luzino, ul. Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, REGON 191675340, NIP 588-20-82-059,
tel. (58) 678 20 68, fax (58) 678 23 25, e-mail: kancelaria@luzino.pl, zwana dalej
„Zamawiającym”, składa zapytanie na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla
projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino,
Linia i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz
Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”, których wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w
ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10
Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
1.Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego
dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia
i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy
Luzino, Linia i Łęczyce”. W celu realizacji tych projektów, Gminy podjęły uchwały o partnerstwie
między Gminą Miasto Reda a Gminą Luzino, Gminą Linia, Gminą Łęczyce oraz Partnerem
Projektu. Wykonanie usługi w zakresie sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego, dla
obu projektów ma zapewnić prawidłowe przygotowanie do realizacji operacji w ramach konkursu
dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Konkurs nr
RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16). Partnerzy przyjmują (na podstawie wstępnych ankiet zebranych
od mieszkańców), że projekty będą obejmowały następującą ilość instalacji:

Gmina

Ilość instalacji
solarnych

Ilość instalacji
fotowoltaicznych

Ilość pomp ciepła

Suma

Luzino

137

79

37

253

Linia

15

18

12

45

Łęczyce

73

60

20

75

Reda

25

36

9

70
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Przyjęta przez Partnerów ilość instalacji może ulec zmianie w zakresie wskazanym co do ilości
poszczególnych instalacji oraz w zakresie przypisanej ilości poszczególnych instalacji gminom.
Zamawiająca przyjmuje, iż program funkcjonalno - użytkowy sporządzony zostanie dla 521
instalacji (łącznie).
W ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy
Luzino, Linia i Łęczyce” zostaną dopuszczone następujące kombinacje instalacji:
1) instalacja fotowoltaiczna,
2) gruntowa pompa ciepła z kolektorem pionowym z c.w.u.,
3) gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym z c.w.u.,
4) instalacja fotowoltaiczna z gruntową pompą ciepła z kolektorem pionowym z c.w.u. lub
poziomym z c.w.u.
Program funkcjonalno - użytkowy wraz z zestawieniem zbiorczym poszczególnych instalacji,
musi zostać sporządzony osobno dla każdej z gmin i dla każdego projektu. Wymagana jest wizyta
w terenie, inwentaryzacja nieruchomości, sporządzenie dokumentacji w formie papierowej oraz
zdjęciowej na CD. Ponadto, dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi, w danym
zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi dla projektów, zamieszczonymi na stronie
http://www.rpo.pomorskie.eu .
2.Termin realizacji usługi: do 10 stycznia 2017 roku.
3.Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01 grudnia 2016
roku do godz. 12.00 w Kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.Of.Stutthofu 11 (pokój nr 3),
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Luzino, ul.Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino
(decyduje data i godzina wpływu do urzędu), z dopiskiem „Program funkcjonalno – użytkowy dla
projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, instalacji solarnych”. Oferty, które wpłyną po
wyznaczonym terminie składania ofert, nie zostaną rozpatrzone.
4.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w języku polskim, na formularzu
zgodnym z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy dokument składający się na ofertę musi być
czytelny. Każda poprawka w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez
osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz
uczestnictwa w zapytaniu ofertowym obciążają wyłącznie Oferenta. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty niezgodne
z przedmiotem zamówienia podlegają odrzuceniu.
5.Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1) cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Oferent przy realizacji
przedmiotu zamówienia, o którym w pkt 1.
2) Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich, oraz podania
stawki VAT (%).
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Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena – 100%. Do
obliczenia punktowego zastosowany zostanie następujący wzór:
wartość punktowa = ( cena oferty najniższej brutto ÷ cenę badanej oferty brutto ) x 100
Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona, Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji
zamówienia, albo umowa z tym Oferentem zostanie rozwiązana, Zamawiający może wybrać
kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Zamawiającego
o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze oferty, bądź o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na
stronie internetowej gminy www.luzino.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Zamawiającego pod adresem: www.bip.luzino.pl .
6.Istotne dla stron postanowienia: w sprawie realizacji usługi, istotne dla stron postanowienia,
zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
6.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Kazimierz Hinc – tel. (58) 678 20 68 wew.50,
Paulina Płotka – tel. (58) 678 20 68 wew.49.
7.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone: na stronie internetowej gminy www.luzino.eu oraz
w BIP – ie Zamawiającego: www.bip.luzino.pl

Wójt Gminy
(-) Jaroslaw Wejer

Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
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