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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

I. Zamawiający: 

Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S,            

e-mail: zgrp@zgrp.pl ; 

 

II. Tryb postępowania: 

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz.2164) 

 

III.Kod CPV: 

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Wymagamy termin realizacji zamówienia Etap 1– od dnia podpisania umowy do 

maksymalnie 27 grudnia 2017r. roku, Etap 2 – do terminu zakończenia procedury 

konkursowej przez Instytucję Zarządzającą dla konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-

00-205/17 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu,  Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

 

IV. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w 

ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 ogłoszonego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona 

Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  Działania 2.2 Gospodarka odpadami 

komunalnymi. 

 

V. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca wykona na rzecz 

Zamawiającego Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku 

aplikacyjnego w ramach konkursu nr nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 ogłoszonego w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 
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II – Ochrona Środowiska, a tym adaptacja do zmian klimatu,  Działania 2.2 Gospodarka 

odpadami komunalnymi wraz ze wsparciem Zamawiającego w procesie aplikacyjnym 

prowadzonym w ramach w/w konkursu przez Instytucję Pośredniczącą. 

2. Etap nr 1  - przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu 
wymienionego w § 2 pkt 1 umowy w szczególności:  

1.1 Koncepcji funkcjonowania systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w dwóch wariantach ( w tym 2 centralnych PSZOK-ów 
przystosowanych do przygotowania zebranych selektywnie odpadów do transportu); 

1.2 Programów funkcjonalno – użytkowych  i dokumentacji do uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wybranych lokalizacji PSZOK-ów 
o ile z analizy koncepcyjnej wynikać będzie, że do realizacji inwestycji wymagane będą 
pozwolenia na budowę; 

2.3 Studium Wykonalności Projektu wraz z analizą kosztów i korzyści, zgodnie z wytycznymi 
POIiŚ 2014-2020, w tym instrukcjami wynikającymi z Regulaminu Konkursu na 
dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 
ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, a tym adaptacja do zmian klimatu,  Działania 
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

4. Opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu PSZOK na terenie gmin członkowskich 

ZGRP na podstawie , której zostaną opracowane programy funkcjonalno – użytkowe dla 

poszczególnych PSZOK-ów z terenu Związku powinno być poprzedzone wizją w  

terenie do 16 lokalizacji wskazanych pod budowę Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie ZGRP oraz ich weryfikacja pod kątem 

formalno-prawnym, technicznym i organizacyjnym. 

Koncepcja powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

uzgodniona z instytucjami państwowymi oraz innymi instytucjami, których akceptacja jest 

wymagana do wykonania dalszych prac projektowych i robót budowlanych, które zostaną 

uwzględnione w Programie funkcjonalno – użytkowym. Zamawiający zatwierdzi lub 

wniesie uwagi do przedstawionej przez Wykonawcę Koncepcji w ciągu 2 dni roboczych 

od dostarczenia dokumentu. 

 Koncepcja powinna zawierać m.in.: 

- analizę dotyczącą budowy i wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie gmin członkowskich ZGRP z uwzględnieniem warunków 

wybranych lokalizacji oraz warunków lokalnych, przewidywanej ilości zbieranych 

odpadów, wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu i propozycji doboru wielkości 

i rodzajów kontenerów i pojemników, propozycji rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych; 

- inwentaryzację istniejącego terenu z załączoną częścią graficzną i fotograficzną; 

- analizy środowiskowe; 

-  kosztorysy i analizę ekonomiczną, na podstawie której Zamawiający będzie mógł 

podjąć decyzję o wyborze do realizacji  wariantów kosztorysowych i lokalizacyjnych; 

- szacunkowe koszty wdrożenia koncepcji w każdym z zaproponowanych wariantów. 
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Ponadto Koncepcja powinna zawierać wstępne kosztorysy dotyczące poszczególnych 

lokalizacji oraz założenia w niej zawarte powinny opierać się na, stanowiących załączniki, 

mapach zasadniczych pozyskanych przez Wykonawcę do celów przygotowania koncepcji. 

Koncepcja powinna zawierać informację dotyczącą m.in. ochrony specjalnej terenów 

wskazanych do lokalizacji PSZOK-ów, o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla 

środowiska oraz zdrowia użytkowników projektowanej instalacji i jej otoczenia oraz 

analizę możliwości występowania konfliktów społecznych. Uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – Karta informacyjna 

przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji. Przedsięwzięcie należy do inwestycji 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym 

należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - 

sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, złożenie wniosku o wydanie decyzji. 

 

Opracowanie do 16 programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) wraz z kosztorysem 

budowy i wyposażenia punktów w zweryfikowanych lokalizacjach (dla realizacji 

przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, PFU stanowić będzie niezbędny 

załącznik do wniosku o dofinansowanie); Opracowanie studium wykonalności wraz z 

dokumentacją towarzyszącą zgodnie z wymogami konkursu w tym m.in. SIWZ i 

ogłoszenie. 

3. Etap nr 2 - wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym przed Instytucją 
Pośredniczącą. W ramach wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 
opracowania analitycznego, zgodnie z ustaleniami i uwagami zgłoszonymi za 
pośrednictwem Zamawiającego przez instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów 
unijnych, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności do 
wnoszenia poprawek i uzupełnień w opracowaniach mających na celu zapewnienie 
zgodności z wymaganiami określonymi w Działaniu 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi (POIiŚ 2014-2020) 

 
Wykonawca podejmie się również dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień 

i modyfikacji w opracowanej dokumentacji, których realizacja będzie wymagana zmianami 

w założeniach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 ogłoszonego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – 

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,  Działania 2.2 Gospodarka 

odpadami komunalnymi, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich 

poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania efektów swojej pracy na każdym etapie i 

na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 

uwag, w zakresie prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego 

zakresu i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie 
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pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Etapu 1 zamówienia  tj. 

kompletnej dokumentacji opracowanej w ramach przedmiotowego zamówienia w 

maksymalnym terminie do 27 grudnia 2017r., w formie elektronicznej oraz papierowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby lokalizacji 

wymienionych w Załączniku nr 4 w toku realizacji usługi. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji konkursowej 

(wniosek i studium wykonalności) dla inwestycji współfinansowanych z  Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i/lub innych funduszy z Unii Europejskiej 

(należy wskazać inwestora, opis i wartość projektu) oraz posiada doświadczenie w 

projektowaniu w branży ochrona środowiska lub branży sanitarnej lub 

ogólnobudowlanej. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku na 

podstawie przedstawionych referencji – minimum 2 usługi. 

 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym (będącym załącznikiem do 

niniejszego zaproszenia) drogą elektroniczną na adres: d.malinowski@zgrp.pl   

2. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści zaproszenia. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. 

 

 

VIII. Termin złożenia oferty: 

Do dnia 12.12.2017 roku godz. 9.00. 

 

IX. Kryterium wyboru: 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: „cena” 

oraz „termin realizacji Etapu I”.  

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w obu kryteriach – 100 pkt. 
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Waga kryterium cena – 0,9. 

Waga kryterium termin realizacji – 0,1. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w kryterium cena – 90 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w kryterium termin realizacji – 10 pkt.  

Poniżej przedstawiono sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny 

ofert. 

Cena  

Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do ceny pozostałych ofert 

wynikającą ze wzoru:  

    C = (C n/C x ) x 0,9 x 100 pkt.  

 

C – wartość punktowa ceny oferty 

Cn – cena najniższej oferty 

Cx – cena badanej oferty  

 

Wartość punktowa ceny oferty zostanie pomnożona przez wagę 0,9 kryterium cena. 

 

Termin realizacji Etapu I– 10% 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - przedłożenie kompletnego przedmiotu 

zamówienia określonego w Zaproszeniu do składania ofert.  

Termin wskazany do oceny w tym kryterium powinien zawierać się pomiędzy 20.12.2017 

r. a 27.12.2017 r. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najwcześniejszy termin (wg przedziałów).  

 

T = (To/Ton) x 0,1 x 100 pkt.  

T – wartość punktowa terminu realizacji  

To – wartość punktowa terminu realizacji oferty badanej  

Ton – wartość punktowa terminu realizacji oferty najwcześniejszej  

 

Wartość punktowa terminu realizacji zostanie pomnożona przez wagę 0,1 kryterium 

termin realizacji. 

Terminy złożone przez oferentów będą otrzymywały punktację cząstkową wg tego 

kryterium w następujący sposób:  

1 punkt – wpłynięcie do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Etapu 1 zamówienia  

w terminie 25 grudnia – 27 grudnia, 

 2 punkty - wpłynięcie do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Etapu 1  zamówienia 

w terminie 22 grudnia – 24 grudnia,  

3 punkty - wpłynięcie do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego Etapu 1  zamówienia 

w terminie 20 grudnia – 21 grudnia. 
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Oferty z terminem realizacji przekraczającym datę 27 grudnia 2017r. zostaną 

odrzucone przez Zamawiającego. Oferty z terminem realizacji wcześniejszym niż 

20 grudnia otrzymają 3 punkty. 

Ocena przedłożonych ofert będzie uwzględniała powyższe kryteria i podlegała 

sumowaniu:  

 

O = C + T 

 

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała 

największą liczbę punktów. 

 

X. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników: 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek. 

W toku badania i ceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień 

(jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych 

omyłek i błędów rachunkowych. 

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 

3. Ogłoszenie wyników postępowania. 

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku 

na fax lub adres pocztowy) niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty.  

 

XI. Sposób porozumiewania się Zmawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem (24) 366 04 24 wew. 7 lub 

poprzez e-mail d.malinowski@zgrp.pl  

 

XII. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

XIII.Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana 

Wykonawcom (e-mailem lub fax-em lub pocztą). 
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2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

3. Zamawiający zawrze umowę (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego 

zaproszenia) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą 

oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia 

umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją o 

wynikach postępowania. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dalszej realizacji zadania po 

każdym zakończonym etapie prac tj. po przeprowadzeniu wizji terenowych, po 

opracowaniu koncepcji funkcjonowania systemu PSZOK na terenie gmin 

członkowskich ZGRP, po opracowaniu Kart  informacyjnych przedsięwzięcia i 

złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, po opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych (PFU). 

 

XIV. Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Załącznik nr 4 – Wykaz wstępnych propozycji lokalizacji posadowienia PSZOK-ów 

 

Płock, dnia 04.12.2017 r. 
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Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród  
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

 

Wykaz wstępnych propozycji lokalizacji posadowienia PSZOK 

Lp. Gmina  

1 Łąck Działka  nr 151/7, 155/5, 157/6 – Zaździerz (teren 

oczyszczalni ścieków; 

Działka nr 98/14; 98/9, Podlasie. 

2 Drobin Działka nr 460 w Drobinie z drogą dojazdową na działce nr 

457 

3 Gąbin W trakcie ustalania 

4 Pacyna Działka nr 310, Skrzeszewy 21, 09-541 Pacyna 

5 Brudzeń Duży Działka nr 144, Sikórz; 

Działka nr 90/3, Siecień   

6 Gostynin Rogożewek 

7 Słupno Działka nr 36/4, Gulczewo 

8 Szczawin 

Kościelny 

Działka nr 33/3, Kamieniec;  

Działka nr 17/5, Staw;  

Działka nr 11/3, Trębki 

9 Wyszogród W trakcie ustalania 

10 Stara Biała Działka nr 75/1, Maszewo Duże; 

Działka nr 120/1, Mańkowo 

11 Bielsk Teren Oczyszczalni ścieków w Bielsku 

 


