
 

Numer sprawy: DO. 225-13/18                                                     Sanok, dnia 10 kwietnia 2018 roku 

 
 
 

  
 

 
Z a p y t a n i e  o f e r t o w e 

 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4. pkt. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), a jednocześnie 

nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto  
 

na 
 

opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz jego złożenie  
z wszelkimi niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji 
Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie 
pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku”  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 

Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz 
PWSZ – tryb pozakonkursowy  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 

 

 
Zatwierdzam 

 
……………………….. 

/w imieniu Zamawiającego / 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią Ogłoszenia i ponoszą ryzyko 
nieprzekazania wszystkich wymaganych informacji oraz niedostarczenia wszystkich wymaganych 
dokumentów lub oświadczeń, a także złożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Nazwa Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  
REGON: 371020877        NIP: 687-17-40-766 
Adres: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok 
Strona internetowa: www.pwsz-sanok.edu.pl    
Strona BIP:  www.pwsz-sanok.4bip.pl   
Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00 
Sprawę prowadzi: Dział organizacyjny, tel.: 0-13 46 55 968, faks: 0-13 46 55 959 
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl   
Rodzaj Zamawiającego: uczelnia wyższa  
Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 
 
Uwaga - w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy wpisać znak postępowania:  
DO. 225-13/18                                          

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i miejsce  publikacji zapytania: 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm. ) zwana dalej ustawą,   
a jednocześnie nieprzekraczającej 50 tys. PLN netto. Dokumentem regulującym są Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.W niniejszym 
postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie podmioty ubiegające się  
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, według reguły 
dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść zapytania. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:     
 strona internetowa: https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/ogloszenia  
 strona internetowa Zamawiającego: www.pwsz-sanok.edu.pl   
 strona BIP Zamawiającego:  www.pwsz-sanok.4bip.pl    
 siedziba Zamawiającego: – tablica ogłoszeń ETO 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz jego 
złożenie z wszelkimi niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji 
Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni  
i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna  
i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe  
i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
Numer naboru RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18. 
 
Podstawowe etapy realizacji zadania: 
 

Etap 1. Przygotowanie ogólnego zarysu projektu wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

Etap 2. Uzyskanie/opracowanie przy współpracy z zmawiającym niezbędnych załączników do 

wniosku aplikacyjnego. 

Etap 3. Opracowane Studium Wykonalności zgodnie z obowiązującą metodologią, zasadami  

i wytycznymi Instytucji ogłaszającej konkurs w przedmiotowym zakresie. 

Etap 4. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi 

załącznikami niezbędnymi do uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Etap 5. Sporządzanie ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień do Instytucji Organizującej 

Konkurs w terminach wskazanym przez tę Instytucję. 

2. Szczegółowy harmonogram prac zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/
http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/ogloszenia
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/
http://www.pwsz-sanok.4bip.pl/
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1. Studium wykonalności i Wniosek aplikacyjny powinny być opracowane zgodnie z wytycznymi RPO 
WP na lata 2014 – 2020 dla działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie 
zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy.  
Ogłoszenie o naborze wraz z regulaminem i wymaganymi dokumentami znajduje się na stronie; 
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1823-6-4-2-ksztalcenie-zawodowe-i-
ustawiczne-oraz-pwsz-nr-naboru-rppk-06-04-02-iz-00-18-006-18-nabor-w-trybie-
pozakonkursowym  
 

2. Wniosek aplikacyjny należy przygotować i złożyć w oparciu o aplikację internetową w Lokalnym 
Systemie Informatycznym RPO WP na lata 2014 – 2020 dostępną na stronie internetowej 
https://gw.podkarpackie.pl/ . 

 
3. Studium wykonalności i wniosek aplikacyjny powinny być dostarczone w imieniu Zamawiającego 

do Instytucji Organizującej Konkurs w ilościach zgodnych z regulaminem konkursu. Dla 
zamawiającego należy dostarczyć w/w dokumenty po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 
wersji elektronicznej. Analiza ekonomiczno – finansowa w aktywnym pliku Microsoft excel lub 
równoważnym.  
 

4. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego: zatwierdzony projekt koncepcyjny obiektu, wykaz 
wyposażenia,  wstępne zestawieni kosztów inwestycji, gotowy projekt budowlany do złożenia  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien być gotowy do 7 maja br.  

 
5. Nomenklatura wg CPV:  

71241000-9  - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 
 
6. Zakres rzeczowy, na który będą aplikowane środki jest opisany w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego tzw. „Karta ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU W RAMACH TRYBU 
POZAKONKURSOWEGO, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020), CELEM IDENTYFIKACJI”. 
   

IV. Termin wykonania zamówienia: 
 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminach określonych w regulaminie konkursu. Termin 
złożenia wniosku upływa 15 czerwca 2018 roku o godz. 15.30 

 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku;  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku;  
3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

 
a. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie  

w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 

 wykonał  dwie (2) usługi polegające na opracowaniu Wniosku o dofinansowanie 
wraz ze Studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych o wartości min. 1 
mln zł brutto i o wartości min. 5 mln. zł brutto (z wyłączeniem aktualizacji), które 
uzyskały dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych,  

 
Ocena spełniania powyższych warunków, wymaganych od Oferentów, zostanie dokonana wg formuły 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w złożonym formularzu ofertowym. Z jego treści musi 
wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia podane warunki. Niespełnienie warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Oferenta z postępowania. 
 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1823-6-4-2-ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne-oraz-pwsz-nr-naboru-rppk-06-04-02-iz-00-18-006-18-nabor-w-trybie-pozakonkursowym
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1823-6-4-2-ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne-oraz-pwsz-nr-naboru-rppk-06-04-02-iz-00-18-006-18-nabor-w-trybie-pozakonkursowym
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1823-6-4-2-ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne-oraz-pwsz-nr-naboru-rppk-06-04-02-iz-00-18-006-18-nabor-w-trybie-pozakonkursowym
https://gw.podkarpackie.pl/
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VI. Kryteria oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska w wyniku oceny, najwyższą liczbę punktów. 
 
 

Kryterium Sposób oceny Maksymalna punktacja 

 
1. Cena 
 

Waga kryterium: 60% 

Punkty za kryterium zostaną 
przyznane wg wzoru: 

X=(A/B) x 60 pkt  

gdzie: 

X - liczba punktów za kryterium 

A - najniższa cena brutto 
wynikająca ze złożonych ofert 

B - cena brutto ocenianej oferty 

Podane w ofercie ceny są 
całkowite i ostateczne, 
uwzględniające wszystkie 
należne składki i inne 
należności budżetowe, które 
mogą wyniknąć z realizacji 
umowy bez względu na to, na 
której stronie ciąży obowiązek 
ich odprowadzenia. 

 
60 pkt 
 

2. Doświadczenie Oferenta Waga kryterium: 40% 
 
Punkty za kryterium 
doświadczenie Oferenta  
w zakresie przedmiotu 
zamówienia (każde oceniane 
doświadczenie musi być 
związane z tematyką 
przedmiotu zamówienia wg 
rozdziału III oraz potwierdzone 
oświadczeniem Oferenta lub 
odpowiednimi referencjami) 
zostaną przyznane wg zasady: 
 0-40 pkt: opracowanie 

wniosków o 

dofinansowanie dla 

projektów 

infrastrukturalnych - 

Zamawiający będzie brał 

pod uwagę liczbę 

przygotowanych 

Wniosków o 

dofinansowanie wraz ze 

Studiami wykonalności w 

okresie ostatnich trzech 

(3) lat przed terminem 

składania ofert dla 

projektów 

infrastrukturalnych (z 

wyłączeniem aktualizacji), 

które uzyskały 

dofinansowanie (4 pkt za 

każdy wniosek w ramach 

40 pkt 
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RPO Województwa 

Podkarpackiego ) 

(2 pkt za każdy wniosek w 
ramach RPO z innego 
województwa) 

 

VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

 

1. Termin i sposób 

złożenia: 

 
 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby 
Zamawiającego (ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, pokój 202, budynek 
A z dopiskiem „Studium Wykonalności”), albo przesłać na adres  
e-mail: asabat@pwsz-sanok.edu.pl, na formularzu ofertowym 
załącznik 2, w terminie do dnia  19 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00. 
Otwarcie ofert o godzinie 11, pokój 111. Oferty złożone po ww. terminie 
nie będą rozpatrywane. 

2. Osoba do kontaktu: 

 

W sprawach przedmiotu zamówienia: 
Arkadiusz Sabat  
tel./fax.: 0-13 46 55 968, 0-13 46 55 959, email: asabat@pwsz-
sanok.edu.pl    
w godz. pomiędzy 7:30 a 15.00 

3. Wykluczenia:  Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie 

wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert. 

 Nie będą rozpatrywane oferty, które nie będą zawierały wszystkich 

treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony przez 

Zamawiającego. 

 Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub 

oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. 

 Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości 

techniczne Zamawiającego dotyczące zapewnienia wymagań dla 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

 
VIII. Informacja o wynikach postepowania: 

1. Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach postępowania w ciągu trzech 
dni roboczych od dnia wyboru oferty.  

2. Zamawiający podpisze umowę o współpracy z Oferentem, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
w oparciu o kryteria wymienione w Rozdziale VI. 

 

IX. Warunki udzielenia zamówienia: 
 

1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne na udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem. Negocjacje 

dokumentowane będą notatką podpisaną przez obie zaangażowane strony. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3. Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru 

oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku  

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

X. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 
 

1. Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy, 
2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy, 
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

 

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl

