Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zamówienia powyżej 10 000 zł

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie we
współpracy z mieszkańcami podwórka w ramach akcji
Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych"
I. Zamawiający:
Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1 W ramach Zadania Wykonawca:
1.1
W czasie do 7 dni od podpisania umowy prześle do akceptacji Zamawiającego
szczegółowy harmonogram prac na adres e-mail: rewitalizacja@wolomin.org.pl
1.2
Przeprowadzi z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Warszawskiej 26 oraz
wybranymi pracownikami UM Wołomin konsultacje społeczne dot.
zagospodarowania podwórka, przy czym zorganizuje co najmniej 2 spotkania
konsultacyjne)
1.3
Przygotuje projekt wykonawczy, który będzie uwzględniał opinie mieszkańców oraz
mapę w skali 1:500 (mapę pozyska Zamawiający)
1.4
Wykona poglądowy kosztorys do akceptacji Zamawiającego
1.5
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przeprowadzi we współpracy z
mieszkańcami proces zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Warszawskiej 26,
w tym:
1.5.1
wyrównanie terenu,
1.5.2
uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni wg zaakceptowanej przez
Zamawiającego koncepcji przygotowanej na etapie konsultacji oraz projektu
złożonego w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów
lokalnych,
1.5.3
przygotowanie dokumentacji fotograficznej na każdym etapie prac.
1.6
Całkowity budżet projektu nie może przekroczyć kwoty przyznanej przez Gminę
Wołomin w ramach konkursu Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych,
czyli 25.000 złotych brutto.
III. Termin realizacji zamówienia
Do 21 października 2018 r.
IV. Treść oferty
1 Oferta powinna zawierać:
1.1
koszt realizacji przedsięwzięcia (z uwzględnieniem ograniczenia wskazanego
w punkcie 1.6),
1.2
wykaz doświadczenia ekspertów pracujących dla Wykonawcy, którzy będą aktywnie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia
1.3
informacje i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków w zakresie
doświadczenia: co najmniej 2 realizacje w zakresie procesów zagospodarowania terenu,
organizacji konsultacji społecznych itp. w czasie ostatnich 2 lat o łącznej wartości minimum
25.000 zł.
2 Oferta cenowa powinna zostać zawarta na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do SOPZ
i zawierać wszelkie wymagane informacje zgodnie z zapisami niniejszego Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert
1. Oferty będą oceniane wg punktacji w skali od 0 do 100 pkt. obliczonej ze wzoru:
LP = 0,7 C + 0,3 D
gdzie: LP oznacza liczbę punktów przyznanych oferentowi,
C – liczba punktów przyznanych za kryterium ,,Cena”
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
C = C min. / C x * 0,7.
gdzie: C min. – najniższa oferowana cena, C x – cena badanej oferty.
D – doświadczenie Wykonawcy w ramach realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym prowadzenia
konsultacji społecznych, projektowania przestrzeni miejskiej oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej
(prace ziemne, pielęgnacyjne, nasadzenia itp.).
VI. Termin i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 sierpnia 2018 r.
2. Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2018 roku godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim
w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze – punkt informacyjny nr 1,
2, 3).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z Oferentami w celu doprecyzowania ofert
i uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 45 dni kalendarzowych.
5. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112 poz 1198 z poźn. zm.).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert.
7. Wzór umowy może ulec zmianom.
8. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy.

Załącznik nr 1

…..................................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: …........................................................................

…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
/pełna nazwa firmy Wykonawcy/
posiadającego siedzibę

…………………………………………………………………………………………………………
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………
telefon

fax

e-mail

NIP …………………………………........……… REGON ………………………………………
składam niniejszą ofertę.
1. OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:
wartość netto w zł: ........................................................................ ,
VAT

.................%, kwota podatku w zł. …................................ ,

wartość brutto zamówienia w zł.: …................................................ .
słownie: .............................................................................................................................................

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ….......................................................................
3. WARUNKI PŁATNOŚCI: …......................................................................................................
4. OŚWIADCZAM, że
- żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy/wzorem umowy załączonym do zaproszenia,
akceptujemy je i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
siłami własnymi¹
siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców¹

5. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................

Miejscowość ..............................., dnia .....................................

…..................................................
podpis Wykonawcy

