
 

 
 

1 
 

 

Gniezno, dnia 12.08.2016r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na usługę opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu 
 
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie  
z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.  

ul. Wesoła 7 

62-200 Gniezno 

e mail: mpk@mpk.gniezno.pl 

adres strony internetowej: www.mpk.gniezno.pl 

fax (061) 426 30 59, tel. (061) 426 23 77 

NIP 784 10 07 866, REGON 630967846 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Wesoła 7, 
62-200 Gniezno, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania studium 
wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego transportu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
 
 
 

 

mailto:mpk@mpk.gniezno.pl
http://www.mpk.gniezno.pl/
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY  
ICH SPEŁNIENIA 
 

1. Wykonawca przedmiotowej usługi (oferent) złoży tylko jedną ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu; 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) nie podlegają wykluczeniu; 

 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez 
podmioty, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału  
w postępowaniu według formy spełnia/nie spełnia na podstawie analizy złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2). 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu; 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy 
do należytego wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w tym zakresie, że 
wykonał: 

 przynajmniej 5 studiów wykonalności z zakresu transportu; 
 przynajmniej 5 dokumentów o charakterze Planu Mobilności Miejskiej (również jako 

rozszerzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej); 
 10 studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych; 

wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.  

Ponadto Wykonawca przedłoży wykaz osób zdolnych do wykonania tego zamówienia 
(minimum 2 osoby). Wykaz powinien zawierać:   imię, nazwisko, kwalifikacje mające związek z 
funkcją jaka zostanie powierzona przy realizacji zadania. 
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3. Z treści oferty i dołączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający 
sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację  
np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

5. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika  
lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (jeśli sposób reprezentacji nie wynika 
wprost z informacji zawartych w ogólnodostępnych rejestrach lub ewidencjach). 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW                 

Lp. Kryterium Sposób spełnienia Liczba 
punktów 

1. 

Cena 

Oferty cenowe zostaną poszeregowane od najniższej, do 
najwyższej. Oferta najniższa uzyska 20 pkt, kolejne o 2 
punkty mniej za każdą kolejną pozycję (np. poz.1 – 20 pkt, 
poz. 2 – 18 pkt. poz. 3 – 16 pkt. Itd.). 

20 - 0 

 
 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową. 

 

V. DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego); 
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym (załącznik nr 2); 
 Wykaz wykonanych 5 studiów wykonalności z zakresu transportu wraz z referencjami; 
 Wykaz wykonanych 5 dokumentów o charakterze Planu Mobilności Miejskiej (również 

jako rozszerzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej) wraz z referencjami; 
 Wykaz wykonanych 10 studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych wraz z 

referencjami; 
 Wykaz osób zdolnych do wykonania tego zamówienia (minimum 2 osoby). Wykaz 

powinien zawierać:   imię, nazwisko, kwalifikacje mające związek z funkcją jaka zostanie 
powierzona przy realizacji zadania. 
 
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 20.09.2016r. 
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty. 
2. Ofertę należy złożyć na druku Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 2. 
3. Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN). 
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, oznaczona co do nazwy i adresu oraz 

opatrzona pieczęcią firmową. 
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty w formie papierowej należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2016r. do godz.14.00  
w następujący sposób: 

 Osobiście, pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia 
decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego):  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. 
ul. Wesoła 7, pok. nr 1 
62-200 Gniezno; 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta  
z dopiskiem:  
 

„Oferta na opracowanie Studium wykonalności dla projektu z zakresu niskoemisyjnego 
transportu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. 
 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2016r. o godz. 14.15 w sali konferencyjnej,  

w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Gnieźnie,  
ul. Wesoła 7. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mpk.gniezno.pl  

 
IX. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez 
podmioty, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

http://www.mpk.gniezno.pl/
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 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi każdego Wykonawcę, który 
złoży ofertę oraz upubliczni wynik na stronie internetowej znajdującej się pod adresem 
www.mpk.gniezno.pl   

 
 

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej, ścisłej współpracy oraz koordynacji 
prac  z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Współdziałanie stron w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy będzie 
obejmowało w szczególności osobiste uczestnictwo Wykonawcy w spotkaniach 
koordynacyjnych. 

3. Spotkania polegające na osobistym uczestnictwie przedstawicieli Stron, będą 
odbywać się w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00. 
Za zgodą Zamawiającego spotkania mogą odbywać się w innym miejscu. 

4. Spotkania odbywać się będą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa 
razy w tygodniu. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Umowy z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami opracowania studiów wykonalności dla projektów 
współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania odpowiednich korekt i uzupełnień 
studium wykonalności zgodnie z sugestiami Zamawiającego w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego oceny 
projektu. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b) Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres 

dłuższy niż 10 dni; 
c) odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

http://www.mpk.gniezno.pl/
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8. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od Umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność; 

b) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień nieuzasadnionej 
zwłoki w realizacji usługi w stosunku do wyznaczonego terminu jej wykonania; 

c) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy, po jej podpisaniu w 
zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania może 
wystąpić  i obejmować czas, w którym niemożliwe było realizowanie zamówienia w 
następujących przypadkach: 

a) zmiany przepisów prawa związane z wykonaniem przedmiotowej umowy; 
b) zmiany będące wynikiem działań Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-

2020, w szczególności wynikające ze zmiany dokumentów np. regulaminów, 
wytycznych, instrukcji, wzorów dokumentów; 

c) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie 
poinformowano Zamawiającego.   

3. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 
4. Koszty i wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty 

pokrywa Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

                     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 

...................................................                                                                            ................................................. 

          Pieczęć Wykonawcy                                                                                         Miejscowość i data 

 

 

OFERTA 

 

Dane Wykonawcy 

Imię i nazwisko/Nazwa.................................................. 

Adres............................................................................. 

NIP................................REGON..................................... 

Fax........................................................................... 

Adres e-mail................................................................. 

 

             W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia.........................2016r. dotyczące realizacji 
zamówienia w postaci opracowania studium wykonalności dla projektu z zakresu 
niskoemisyjnego transportu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, składam następującą ofertę 
dotyczącą realizacji zadania wskazanego w zapytaniu ofertowym: 

               Cena z tytułu realizacji całego przedmiotu zamówienia, w zakresie zgodnym z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia.................2016r. wynosi: 

(netto).............................................................................................................PLN; 

+ ............... % VAT w kwocie .......................................................................PLN; 

tj. łączna cena brutto ..................................................................................PLN;  

(słownie:......................................................................................................). 

 

 

.............................................................. 

                                                                                                                                 Czytelny  podpis i pieczęć Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 

 

 

...................................................                                                                            ................................................. 

       Pieczęć Wykonawcy                                                                                     Miejscowość i data 

 

 

Oświadczenie 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia.................................................................................................. 

ja niżej podpisany .......................................................................................................................................... 
                                    (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

........................................................................................................................................................................ 
                                                           (dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 
Oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo  
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
 
 
 

                                                                                                                                       .............................................................. 

                                                                                                                  Czytelny  podpis i pieczęć Wykonawcy 


