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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacj~ zadania pn. 

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016 - 2026 

na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pozn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamowien publicznych 
o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj2fcej rownowartosci kwoty 30 000 euro w U~ie 
Gminy w Naruszewie z wyl2fczeniem jednostek organizacyjnych (Zarz2fdzenie nr 1412014 
W6jta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 r.) 

ZAMAWIAJACY 

GMINA NARUSZEWO 
Naruszewo 19A 

09-152 Naruszewo 

reprezentowana przez Beat~ PierScinsq - W6jta Gminy Naruszewo 

TERMINY 

Skladanie ofert: do dn. 07.06.2017 r., do godz. 10:00 

Miejsce publikacji zaproszenia do zloZenia oferty cenowej: 
• strona intemetowa Zamawiajllcego - Biuletyn Informacji Publicznej - http://ugnaruszewo.bip.org.p) w zakladce 

Post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego ponizej 30 000 euro 
• tablica ogloszen w miejscu publicmie dost~nym w siedzibie Zamawiajllcego 
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[ RozdzialI INazwa oraz adres Zamawiaj.cego 

ZAMAWIAJ.t\CY 
Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09  152 Naruszewo 

REPREZENTOWANA PRZEZ Beate PiericiDsiot - W6jta Gminy Naruszewo 

NIP 567-17-89-052 

REGON 130378278 

Telefon 23663 1051 

Fax 23663 1051 wew. 34 

Dni i godziny urz~dowania od poniedzialku do piqtku w godz. 800 
- 1600 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) uggaruszewota2viR·WU.RI 

IRozdzial II ITryb udzielenia zam6wienia 

Podstawa prawna udzielenia zamowienia pUblicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamowieil publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poin. zm.) oraz Regulamin 
udzielania zamowieil publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej rownowartosci kwoty 
30000 euro w Urzydzie Gminy w Naruszewie z wylqczeniem jednostek organizacyjnych 
(Zarzqdzenie nr 14/2014 Wojta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 r.). 

[ RozdzialID I Opis przedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zamowienia zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowieil (CPV): 
73200000 - 4 Uslugi doradcze w zakresie badan i rozwoju 
72246000 - 1 U slugi doradcze w zakresie systemow 

1. 	 Przedmiotem zamowienia jest opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 
2016 - 2026 (zwanego dalej Program em Rewitalizacji). Dokument winien bye zgodny 
z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewodzkimi, powiatowymi jak rowniez 
lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w ktorych ujyty jest Zamawiajqcy. 

2. 	 Zadanie pn. "Opracowanie Prog,ramu Rewitalizacji Gminy Naruszewo na lata 2016 - 2026" 
realizowane jest w ramach projektu pt. "Przygotowanie Programow Rewitalizacji" II edycja. 
Zrodlem finansowania projektu Sq: 
• 	 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzja wykonawczq 

Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmujqcq niektore 
elementy programu operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020" do wsparcia z funduszu 
Spojnosci w ramach " lnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce - 85%, 

• 	 Budzet Panstwa - 15%. 
3. 	 Program Rewitalizacji bydzie podstawq do aplikowania 0 srodki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
i winien bye zgodny z: 
a) UstaWq z dn. 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym, 
b) Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 

opracowanymi przez Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju. 
4. 	 Wykonawca zobowiqzany bydzie do przeprowadzenia pelnej diagnozy sluzqcej wyznaczemu 

obszarow zdegradowanych (wraz z mapq) oraz zdefiniowaniu problemow, a nastypnie 
wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. 

5. 	W ramach wstypnej analizy Zamawiajqcy wyodrybnil obszary zdegradowane i obszary 
rewitalizacji. Sq to fragmenty miejscowosci stanowiqce pozostalosci Pailstwowych Gospodarstw 
Rolnych (PGR): Nacpolsk (ok. 22 ha), Wroblewo-Osiedle (ok. 15 ha), Sosenkowo-Osiedle 
(ok. 3 ha), 2ukowek (ok. 4 ha). 
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6. 	Opracowany Program Rewitalizacji winien zwierae nastypuj'lce skladowe i cechy: 
a) Kompleksowose programu rewitalizacji, 
b) Koncentracjy programu rewitalizacji, 
c) Komplementarnose z innymi dokwnentami, 
d) Komplementarnose problemow'l, 
e) Komplementarnose miydzyolaesowa, 
f) Komplementamose zrodel finansowania, 
g) Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji, 
h) Listy planowanych projektow i przedsiywziye rewitalizacyjnych. 

7. 	 Program rewitalizacji bydzie podlegal ocenie Instytucji Zarz'ldzaj'lcej RPO WM, w zwiqzku 
z czym Wykonawca zobowi'lzany jest do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w 
instytucji. Ponadto ostateczny termin 'wykonania programu rewitalizacji moze zostae 
przedluzony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WM. 

8. 	Wykonawca bydzie odpowiedzialny za zaangazowanie spolecznosci lokalnej do tworzenia 
Programu Rewitalizacji tak aby, rome grupy interesariuszy mogly wspo1decydowae 0 jego 
ksztalcie na kaZdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdraZanie, 
monitorowanie). Wykonawca zobowi'lzany do przeprowadzenia konsultacji spolecznych w 
nastypuj'lcych ilosciach i formach: 
a) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoc'l srodkow 

komunikacji elektronicznej (w szczegolnosci poczty elektronicznej lub formularzy 
zamieszczonych na stronie intemetowej); 

b) spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych; 

9. 	Liczba i forma konsultacji zalema bydzie od potrzeb w pozyskaniu informacji niezbydnych do 
prawidlowego opracowania Programu Rewitalizacji. 

10. 	 Wykonawca zbierze oraz przetworzy wszelkie dane niezbydne do opracowania dokumentacji. 
11. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do skonsultowania wstypnej wersji dokumentacji 

z Zamawiaj'lcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych przed terminem 
zakonczenia realizacji zadania. 

12. 	 Wykonawca programu zobowi'lzany bydzie do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko Uako element warunkowy, uzalezniony od uzgodnien ze 
stosownymi organami). Wykonawca na etapie opracowania Planu rewitalizacji zwroci siy 
z zapytanie do instytucji opiniuj'lcych 0 odstqpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny na 
srodowisko do. W przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia strategicznej oceny 
o srodowisku Wykonawca sporz'ldza prognozy oddzialywania na srodowisko projektu 
Programu Rewitalizacji, ktora powinna zawierae informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz powinna bye zgodna z ustalonym przez organ zakresem 
opracowania. Wykonawca zobowiqzany bydzie do uaktualniania prognozy oddzialywania na 
srodowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organow. 

13. 	 Dokumentacja winna zostac przekazana Zamawiaj'lcemu w 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. 
na nosniku elektronicznym wedytowalnej formie cyfrowej. 

14. 	 Wykonawca po realizacji zamowienia wraz z przekazan'l dokumentacj'l przenosi na 
zamawiaj'lcego wszelkie prawa autorskie do przedmiotowego opracowania w tym 
w szczegolnosci do przetwarzania, powielania, modyfikowania. 

15. 	 W przypadku koniecznosci uaktualnienia przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca w 
terminie 7 dni dostosuje ja do aktualnych potrzeb i wytycznych Zamawiaj'lcego. Wykonawca 
zobowi'lzany bydzie d 0 dwukrotnej nieodplatnej aktualizacji programu. Pozostale aktualizacje 
pozostaj'l w gestii Zamawiaj'lcego. 

16. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do przedstawienia harmonogramu prac Zamawiaj'lcemu 
w terminie 7 dni od dnia podpisania wnowy. 
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17. 	 Projekty wynikaj~ce z Programu Rewitalizacji musz~ miee charakter kompleksowy i musz~ 
uwzglydniae srodki wlasne oraz dofinansowania. 

18. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do prezentacji Programu Rewitalizacji na sesji rady Gminy. 
19. 	 Po opracowaniu Program Rewitalizacji zostanie uchwalony przez Rady Gminy, zgodnie 

z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gmiIUlym. 
20. 	 Program Rewitalizacji zostanie poddany ocenie przez ekspert6w z Zespolu Rewitalizacji 

w Wojew6dztwie Mazowieckim. 
21. 	 Integraln~ czyse zaproszenia stanowi proje'kt umowy (Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia). 

[ Rozdzial IV I Termin realizacji zamowienia 

1. 	 Termin rozpocz~cia realizacji przedmiotu zam6wienia - niezwlocznie po podpisaniu umowy. 
2. 	Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia - do dn. 21lipca 2017 r. 

Warunki udzialn w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
RozdzialV 

spelniania tych warunkow 

o udzielenie zamowlenia mog~ ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy spelniaj~ warunki, dotycz~ce 
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doswiadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: 

Wykonawca wykaZe, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, 

a jezeli okres prowadzenia jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal a w przypadku swiadczen 

okresowych lub ci~glych r6wniez wykonuje, co najmniej dwie glowne uslugi polegaj~ce na 

przygotowaniu i opracowaniu Programu Rewitalizacji Gminy lub Miasta. 


W celu wykazania spelniania przez Wykonawcy warunku udzialu w postypowaniu, do oferty nalezy 

dol~czye wykaz glownych uslug (Zalqcznik Nr 3 do zaproszenia) wykonywanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci 

jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartosci brutto zawartych um6w w sprawie 

zam6wienia publicznego, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych uslugi zostaly 

wykonane, oraz zal~czeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub s~ wykonywane nalezycie. 


Do wykazu musz~ bye dol~czone dowody potwierdzaj~ce naiezyte wykonanie uslug 

(np. poswiadczenia, referencje, protokoly odbioru, itp., z tym, ze w odniesieniu do nadal 

wykonywanych uslug okresowych lub ci~glych poswiadczenie POWiIUlO bye wydane nie wczesniej 

niz na 3 miesi~ce przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym postypowaniu). 


[ Rozdzial VI I Opis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 KaMy Wykonawca moze zlozye tylko jedn~ oferty. Oferta musi bye sporz~dzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporz~dzone w jyzyku obcym S,! skladane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski. 

2. Do oferty nalezy zal~czyc: 
a) formularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 
b) wykaz g16wnych usrug (Zalqcznik Nr 3 do zaproszenia) wraz z dowodami potwierdzaj,!cymi 

ich nalezyte wykonanie, 

. c) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 


3. 	Oferta wraz z zal,!cznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaznion~e do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresci,! dokumentu okreslaj,!cego status prawny 
Wykonawcy lub tresci,! zal'!czonego do oferty pelnomocnictwa. lezeli osobalosoby podpisuj~ca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zal'!czye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi~ stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowaznione. 
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4. Dokumenty wchodz,!ce w sklad oferty mog,! bye przedstawiane w fOlTI1ie oryginal6w lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporz'!dzane na podstawie wzor6w stanowi,!cych zal'!czniki do niniejszego Zaproszenia powinny 
bye zlozone w fOlTI1ie oryginaru. 

5. Zamawiaj,!cy 	 moze z,!dae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wyl,!cznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi w'!tpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony piecz,!tk,! imienn,!. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 piecz'!tkach, Zamawiaj,!cy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawieraj,!cego, co najrnniej, oznaczenie nazwy (filTI1Y) 
i siedziby. 

8. 	Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6s1 poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treSci (czyli wyl,!cznie w miejscach, w kt6rych jest to dopuszczone przez 
Zamawiaj,!cego) musz'! bye parafowane przez osoby (osoby) podpisuj,!c,! (podpisuj,!ce) oferty. 

9. 	Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz pol,!czenie dokument6w stanowi,!cych 
treSe oferty w spos6b uniemozliwiaj,!cy dekompletacjy. 

IRozdzial VII IKryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. 	 Kryteria wyboru ofert byd,! oceniane wedlug ponizszych "wag" (znaczenia): 
Cena [C] -100% 
Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponuj,!ca 
najnizsZ'l ceny za wykonanie przedmiotu zam6wienia, pozostale oferty byd,! przeliczane wg 
wzoru: 

Cena najniZszej oferty (zl) 

CENA = ------------------------------------------ X 100,00 pkt X 100% 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna ilose punkt6w do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt. 

2. 	 Za najkorzystniejsZ'l uznana zostanie oferta z najwyzsz,! sum,! punkt6w z ww. kryterium. 
3. 	 Wyliczenia punkt6w byd,! dokonywane z dokladnosci,! do dw6ch miejsc po przecinku, wedlug 

zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokr'!gla siy w d61, a wartosci 5-9 zaokr'!gla siy w g6ry. 

IRozdzial VIII IOpis sposobu obliczenia eeny 

1. 	 Kazdy z Wykonawc6w moze zaproponowae tylko jedn,! ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	 Jako ceny nalezy rozumiee wartose wyraZon'! w jednostkach pieniyZnych, kt6r'! kupuj,!cy jest 
obowi<lZany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub usrugy. 

3. 	 Ceny oferty Wykonawca wpisuje na fOlTI1ularzu oferty (Za/qcznik Nr 1 do Zaproszenia).Podana 
w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzglydniae wszystkie wymagania 
niniejszego Zaproszenia oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tyturu 
nalezytej oraz zgodnej z obowi<lZuj,!cymi przepisami realizacji przedmiotu zam6wienia. 

4. 	 Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zam6wienia jest wynagrodzeniem ryczahowym 
w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

5. 	 Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zamowlenia, 
wynikaj,!ce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zam6wienia, w tym r6wniez wszelkie koszty towarzysz'!ce wykonaniu przedmiotu 
zam6wienia, zgodnie z obowi<lZuj,!cymi przepisami. Proponowana cena l'!czna powinna bye 
podana w wysokosci ostatecznej, tak aby Zamawiaj,!cy nie musial juZ dokonywae Zadnych 
obliczen, przeliczen itp. dzialan w celu jej okreSlenia. 

6. 	 Wykonawca jest zobowi<lZany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywaj,!ce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstaw'! do z,!dania zmiany wynagrodzenia ryczahowego. 
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7. Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek VAT w obowiqzujqcej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwiqzku z realizacjq zam6wienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku V AT lezy po stronie Wykonawcy. 

8. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dw6ch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrqgla siy do 
pelnych groszy, przy czym konc6wki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokrqgla siy do 1 grosza. 

9. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostanq ustalone na okres waZnosci umowy i nie 
bydq podlegaly zmianom, poza ustawowq zmianq stawki podatku V A T w taki spos6b, ze 
zmiana wysokosci podatku wplynie na wartose brutto zam6wienia. 

10. Jezeli zlozono oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby 
obowiqzek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc oferty, informuje 
Zamawiajqcego, czy wybor oferty bydzie prowadzie do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku 
podatkowego, wskazujqc nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie 
bydzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku. 

11. Zamawiajqcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razqco niskq ceny, moze zwrocic siy do 
Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych elementow oferty 
majqcych wplyw na wysokose ceny. 

!Rozdzial IX IWarunki postwowania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. 	Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 

a) zqdania szczeg610wych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kaZdym etapie 
postypowania, 

b) zmiany terminu skladania ofert, 
c) poprawiania w ofercie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiajqc 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala poprawiona. 

3. 	 Oferta zlozona po terminie lub w niewlasciwym miejscu i wymaganej formie nie podlega 
oceme. 

4. 	 Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli 
wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw albo ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawierajqce blydy 1ub kt6rzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym terminie. 

5. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewaZnieniu postypowania bez 
dokonania wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. 	 Zamawiajqcy uniewaZni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszac kwoty, ktorq Zamawiajqcy 

zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajqcy bydzie mogl 
zwiykszyc ty kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 

c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliwq do usuniycia wadq. 


7. 	 Zlozenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 
wymaganych dokumentow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 

8. 	 Wyklucza siy Wykonawcy, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, 
ajego oferty uznaje siy za odrzuconq. 

9. 	 Zamawiajqcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raZqco niskq ceny, moze zwrocic siy 
do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych element6w oferty 
majqcych wplyw na wysokosc ceny. 

10. 	 W przypadku, gdy cena calkowita oferty jest nizsza 0 co najmniej 30% od: 
a) 	wartosci szacunkowej zamowienia powiykszonej 0 nalezny podatek od towarow i uslug, 

ustalonej przed Wszczyciem postypowania, 
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b) sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, 

zamawiaj,!-cy zwraca siy 0 udzielenie wyjasnien, chyba ze rozbiemosc wynika z okolicznosci 

oczywistych, kt6re nie wymagaj,!- wyjasnienia. 


11. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej informacje 
dotyczqCq: 
a) kwoty, jak,!- zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, 
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty w terminie, 
c) ceny oraz pozostalych kryteri6w oceny ofert. 

12. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferty, kt6ra zostala zlozona po terminie, zawiadamiaj,!-c 
wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze 
RozdzialX 

ofertv w celu zawarcia umowv w sorawie zamowienia oubliczne2o 

1. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest 
do zawarcia umowy z Zamawiaj,!-cym. 

2. 	 Termin zwiqzania ofertq w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni licz'!-c od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, kt6ry 
zlozyl najkorzystniejsz,!- oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze zawrzec umowy 
z Wykonawc,!-, kt6rego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplynql termin 
zwiqzania ofertq. 

5. 	 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozy aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy 
wymagaj,!- wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed 
uplywem terminu skladania ofert (kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem) 
w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi dzialalnosc gospodarczq, 

zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzeniaRozdzialXI 
osteoowania 0 udzieleni zamowienia 

Istotne postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy, zawarto 
w projekcie umowy, kt6ry stano wi ZaJqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XII I Cz\,sci zamowienia 

Zamawiaj,!-cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

IRozdzial XIII I Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie cZysci zam6wienia byd,!-cej przedmiotem 
umowy. 

2. 	 Wykonywanie czysci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawc6w 
odbywa siy na zasadach okreSlonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zakres zam6wienia, kt6ry Wykonawca bydzie wykonywal przy pomocy Podwykonawc6w 
zostal okreSlony w Formularzu oferty cenowej stanowi'!-cym zalqcznik do niniejszej umowy. 

4. 	 Zlecenie wykonania czysci zam6wienia podwykonawcom nie zmienia zobowiqzail. Wykonawcy 
wobec Zamawiaj,!-cego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

5. 	 Wykonawca ma obowiqzek zalqczenia do faktury oswiadczenia, iz dokonal stosownej zaplaty 
na rzecz Podwykonawc6w za wykonane przez nich prace oraz oswiadczen Podwykonawc6w, ze 
otrzymali naleme im kwoty wynagrodzenia i nie zglaszaj,!- roszczen finansowych do 
Wykonawcy. 
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6. 	 Wykonawca wyraza zgody na potrqcanie przez Zamawiajqcego z kwoty wynagrodzenia kwot 
naleznych, a niezaplaconych przez Wykonawcy Podwykonawcom, w przypadku powierzenia 
im wykonania czysci zam6wienia objytego niniejszq umOWq, zas zaplata calkowitego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedlozeniu przez Wykonawcy 
stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie moze zqdac 
od Zamawiajqcego odsetek za op6inienie w zaplacie naleznosci. 

Informa~je 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj2lcego z 
Rozdzial XIV Wykonaw~ami oraz przekazywania Mwiadaen lub dokument6w, a talde 

wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawami 

1. 	 Wyb6r formy porozumiewania siy Zamawiajqcego i Wykonawcy 
1) 	 Komunikacja miydzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie z wyborem 

Zamawiajqcego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (dz. U. z 2012 r poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830), 
osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uZyciu srodk6w komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq 
elektronicznq (Dz. U. z 2016 r. poz. 1080). 

2) 	 lezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, kazda 
ze stron na zqdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. 	 Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami: 

Dominik Sabalski - Podinspektor ds. funduszy pomocowych i zam6wien publicznych, 

tel. 23663 1051 wew. 27, e-mail: d.sabalski@naruszewo.pl. 


[ Rozdzial XV IMiejs~e i termin zloZenia oferty 

Formularz oferty cenowej wraz z zal~cznikami nalezy dostarczyc w terminie do do. 7 czenvca 
2017 r. do godz. 1000 do siedziby Zamawiajqcego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 
09 - 152 Naruszewo, pokoj Dr 3 (sekretariat urz~du), w kopercie zaadresowanej do 
Zamawiajqcego z napisem: "Oferta na opracowaoie Programu Rewitalizacji Gmioy Naruszewo 
na lata 2016 - 2026" (znak sprawy: RSG.271.PU.29.2017). 

[ Rozdzial XVI IZaI!!aniki 

Nr zal2lcznika 

1 

2 

3 

4 

Tytul 
Formularz oferty cenowej 

Projekt umowy 

Wykaz g16wnych uslug 

Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014 - 2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

SpOrl!!dzil: Dominik Sabalski 
tel. 23/663-10-51 wew. 27 
d.sabalski@naruszewo,p! 
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