
Znak:ROŚiGK.7021.3.2018      Solec nad Wisłą, dn. 15.02.2018r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi pn.: 

 

 „Dostosowanie dokumentacji stworzonej w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego do wymogów Mazowieckiego WFOŚiGW celem pozyskania 

finansowania inwestycji OZE dla mieszkańców gminy Solec nad Wisłą”  

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Solec nad Wisłą  

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą  

NIP 509 00 66 613, tel. (048) 376 1257. 

gmina@solec.pl 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest: Dostosowanie posiadanej przez zamawiającego dokumentacji 

stworzonej w ramach działania RPO WM do wymogów Mazowieckiego WFOŚiGW celem pozyskania 

dofinansowania inwestycji ZE dla mieszkańców gminy Solec nad Wisłą. Usługą zostanie objęte ok. 100 

szt. dokumentacji, liczba ta jest liczba szacunkową i może ulec nieznacznej zmianie o 15%. Szczegóły: 

Dostosowanie kompletnej dokumentacji dla ok. 100 mieszkańców (indywidualnych budynków) polega 

na adaptacji wszelkich dokumentów wg wytycznych WFOŚiGW w ramach finansowania inwestycji 

OZE w 2018 roku w programie (Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i 

montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła) 

tak aby pojedynczy beneficjent osobiście lub przez pełnomocnika miał możliwość w 2018 roku złożenia 

kompletnej dokumentacji (wniosków i załączników) celem realizacji inwestycji OZE. 
 

2. Wymagania dotyczące gwarancji: 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację nie krótszą 

niż 12 miesięcy i nie dłuższą niż 36 miesięcy w ramach tej gwarancji zobowiązany jest do wszelkich 

korekt dokumentów wg. wytycznych WFOŚiGW. 

3. Termin płatności za wykonana usługę - 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. Termin realizacji zamówienia –  do dnia 1 marca 2018 roku 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest doświadczenie wykonawcy w branży OZE. Warunek 

zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca podpisze oświadczenie zawarte w treści formularza 

ofertowego.   

6. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Termin związania ofertą 

Zamawiający ustala termin związania ofertą 7 dni. 

8. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

a)  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem lit. b). 

b)  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do 



końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. 10 niniejszego zapytania) terminu 

składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

c)  Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w 

pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 

zapytania bez rozpoznania. 

d)  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 

wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na 

stronie internetowej:  

e)  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 

Ofertę należy przygotować w języku polskim, napisaną czytelnie zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającą: 

a) dane identyfikujące Wykonawcę, tj. zawierać pełną nazwę wystawiającego ofertę wraz z danym 

adresowymi. Dopuszcza się złożenie oferty opatrzonej pieczęcią imienną/nagłówkową lub 

sporządzonej na papierze firmowym;  

b) datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w 

jego imieniu;  

c) wartość wyrażoną w polskich złotych wraz z podatkiem VAT; 

d) Oznakowanie oferty:  

„Oferta na - 

Dostosowanie dokumentacji stworzonej w ramach działania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do wymogów Mazowieckiego WFOŚiGW celem 

pozyskania finansowania inwestycji OZE dla mieszkańców gminy Solec nad Wisłą - nie otwierać 

przed 23.02.2018, godz. 12.15" 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 

koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Dokumenty ofertowe należy 

złożyć w oryginale w miejscu i czasie określonym w pkt. 10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 

jedną ofertę. 

9.1 Opis sposobu obliczenia ceny:   

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 

632 §1 Kodeksu Cywilnego. 

2. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia.  

3.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą– z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

transportu, materiałów, robocizny oraz innych kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie załączonymi wzorami formularzy i złożyć lub przesłać na 

adres: Gmina Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisła, pok. nr -sekretariat lub osobiście w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 12:00.  

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. 

Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



 Złożone oferty zostaną otwarte przez zamawiającego w dniu składania o godzinie 12:15 

 

11.  Przesłanki odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

 Nie spełnia warunków formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

 nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

 została złożona po terminie określonym w pkt 10 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 

12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w tym postępowaniu.  

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 

kryterium oceny ofert: 

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 

- cena (C) 

- gwarancja (G) 

 

Lp. Kryterium Waga Maksymalna liczba punktów 

1. Cena  (C) 80 % 80 pkt. 

2. Okres gwarancji (G) 20 % 20 pkt 

Razem 100% 100 pkt 

Zasady punktacji 

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować 

przedłużoną gwarancję. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli  Wykonawca poda 

okres gwarancji wg wartości ułamkowej, wówczas do obliczeń zostaną zastosowane ogólne zasady 

zaokrągleń matematycznych.  

 

Ocena nastąpi według poniższych wzorów: 

Cena – waga kryterium 80 pkt 

Sposób obliczenia: 

Pk1 = (Cn / Cr x 80 %) x 100 

Pk1 – ilość punktów dla kryterium 

Cn – najniższa oferowana cena brutto zaoferowana w nieodrzuconych ofertach 

Cr - cena brutto oferty ocenianej  

80 – waga kryterium 

Gwarancja – waga kryterium 20 pkt 

Sposób obliczenia: 

Pk2 = (Gr / Gn x 20 %) x 100 

Pk2 – ilość punktów dla kryterium 

Gn – najwyższa liczba miesięcy udzielonej gwarancji  w nieodrzuconych ofertach, 

Gr – liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej  

20 – waga kryterium  

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową 

ocenę oferty (O)=Pk1+ Pk2. W przypadku udzielenia gwarancji krótszej niż 12 miesięcy 

zamawiający odrzuci ofertę jako ofertę, której  treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.  



b) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych 

ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

c) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

d) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 

e)  Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na 

żadnym etapie postępowania. 

14. Informacja o zakończeniu postępowania 

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej  dane o: 

a) wyborze wykonawcy, 

b) odrzuceniu złożonych ofert,  

c) niezłożeniu żadnej oferty,  

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych, Zamawiający 

poinformuje w formie pisemnej (list polecony) wszystkich Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu o wynikach tego postępowania. Wybrany Wykonawca dodatkowo zostanie 

powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy 

lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za 

uchylanie się od jej podpisania. W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

16. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:  

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,  

b) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,  

c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, 

których nie można było wcześniej przewidzieć; 

d) innych okoliczności i zdarzeń losowych;  

Każda zmiana i/lub uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
17. Pozostałe informacje 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 

kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełniania oferty 

lub złożenia wyjaśnień.  

3) Zawarcie umowy będzie uzależnione od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. 

Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o 

wyborze Wykonawcy.  

4) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 



6) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Zamawiający zastrzega możliwość 

wnioskowania o przedłużenia terminu związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub 

części bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec 

Zamawiającego. 

8) Oferent nie może być związany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

9) Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w 

ofercie.  

10) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

11) Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 3761266 w. 25. 

 

Załączniki:  

1) Formularz ofertowy. 

2) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych.  

 

 

 

           Wójt Gminy Solec nad Wisłą 

           /-/ Marek Szymczyk 


