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         Leśnica, 16.09.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Nazwa zamówienia: Usługa kompleksowego zarządzania projektem pn. "Uczniowie Leśnickiej szkoły 

rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, 

działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gminny Zarząd Oświaty   

ul. Nad Wodą 15 

47-150 Leśnica 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

Niniejsze postępowanie skierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w należytym 

zarządzaniu minimum 2 projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej o wartości każdego 

projektu na min. 900.000,00 zł brutto.  

Podstawa Wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne,  

i kadrowe które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 

przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 

zobowiązał się do ich naprawienia. 

 

4. Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zawarte jest w treści złożonej oferty. 
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b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zawarte jest w treści złożonej oferty. 

c) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanego doświadczenia. 

 

3. Kryterium oceny oferty: cena 100%  

Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena: 

 

Cena najniższa oferowana brutto 

Ilość punktów =                                   x 100 punktów 

Cena badanej oferty brutto 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku 

zastosowanych kryterium oceny ofert jw. oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym  

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2018 roku 

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę (wg załączonego wzoru) można złożyć w jednej z wybranych przez Wykonawcę form:  

a) w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres:  Gminny Zarząd Oświaty, ul. Nad Wodą 15,  

47-150 Leśnica 

lub 

b) faxem na numer: : +48 77 404 83 16 

lub 

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: gzo@lesnica.pl 

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.09.2016 do godziny 10:00. 

6. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego 

zamówienia na warunkach w niej zawartych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku, gdy 

oferta/oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ceny z wykonawcą spełniającym wszystkie 

wymagania zapytania ofertowego, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. 

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2: Wzór oferty 

Załącznik nr 3: Wzór umowy 


