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NlP 544-12-96-185 Drohiczyn, 30 listopada 2015 r. 
REG. P-040019669-89110000 69-1-972-05153 

ZAPYTANIE OFERTOWE AM/1/2015 
na sporządzenie studium wykonalności projektu pn. "Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturowego Archiwum i Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej" 

I. Zamawiający: 
1. Diecezja Drohiczyńska 

17 - 312 Drohiczyn 
ul. Kościelna 10 
tel. (85) 655-78-08, fax (85) 655-80-04 
e-mail: kuria@drohiczynska.pl 

2. reprezentowany przez: Księdza Piotra Jurczaka , e-mail: pjurczak@o2.pl 
3. Godziny pracy Zamawiającego: 8.30 -13.00 

II. Opis przedmiotu zapytania: 
1. Przedmiotem zapytania jest sporządzenie, na rzecz Diecezji Drohiczyńskiej, Studium 

wykonalności projektu pn. "Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego 
Archiwum i Muzeum Diecezji Drohiczyńskiej", które jest niezbędnym załącznikiem do 
wniosku o dofinansowanie w procesie aplikowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś VIII: 
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego. Przedmiot zapytania musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
aktualnie wytycznymi dotyczącymi przygotowania studiów wykonalności dla 
projektów m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego 2014-2020. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Kody CPV: 71241000-9 
4. Studium wykonalności powinno być dostarczone w trzech egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku 
(Microsoft Office lub równoważne, PDF, analizy ekonomiczno-finansowe wraz z 
interperetacją w aktywnym pliku Microsoft Excel lub równoważnym). 

5. Cena powinna zawierać koszt wszystkich niezbędnych prac związanych z 
przygotowaniem studium wykonalności. 

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zapytania: 
1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy 
2) Odbiór przedmiotu zamówienia: do dnia 7 stycznia 2016 roku. 

2. Warunki dotyczące zamówienia: 
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez 

Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w studium 
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wykonalności, których realizacja będzie wymagana na etapie ogłoszenia 
przez IZ RPO konkursu naboru wniosków oraz interpretowanie i wyjaśnienie 
wszystkich wątpliwości dotyczących studium wykonalności oraz załączników 
do tego dokumentu sporządzonych przez Wykonawcę, także w przypadku, 
gdy konieczność wprowadzenia poprawek, uzupełnień i modyfikacji nastąpi 
po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 
wykonanie. 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 pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca 
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 
minimum 12 miesięcy. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w sporządzaniu studiów wykonalności 
w ramach środków europejskich oraz złożą właściwe oświadczenie dotyczące 
powiązań z zamawiającym (Załącznik nr 2 do zapytania). 

4. Sposób i termin zapłaty: przelew na rachunek Wykonawcy; termin 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury, do wystawienia której 
podstawą będzie protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego ; 
rozliczenie nastąpi w walucie polskiej. 

1. Termin i miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej 
kopercie z nr i tytułem zapytania, którego dotyczy na formularzu oferty określonym 
w niniejszym zapytaniu (Załącznik nr 1) w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r. do 
godziny 12.45 w siedzibie Zamawiającego Diecezja Drohiczyńska 17 - 312 Drohiczyn 
ul. Kościelna 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie 
Zamawiającego i w godzinach pracy Zamawiającego. 

2. Na ofertę składa się formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną wraz z 
oświadczeniem . 

V. Tryb postępowania: 
1. Zapytanie ofertowe zgodnie zasadą konkurencyjności bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: strona internetowa Zamawiającego 

oraz tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego. 

VI. Kryteria oceny ofert: 
1. cena -100 %. 
2. Opis sposobu obliczenia ceny: 

Diecezja Drohiczyńska 17 - 312 Drohiczyn ul. Kościelna 10 tel. (85) 655-78-08, fax (85) 655-80-04 Strona 2 

IV. Termin i sposób złożenia oferty: 



Program Regionalny 

Fundusze 
Europejskie 

Podli 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego m 
cena ofertowa -100 % (100% = 100 pkt) 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez Wykonawców. 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. 
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
- wg kryterium cena: 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności bez zastosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 
składania ofert. 

3. W związku z sytuacją określoną w pkt. VII ppkt. 1 Oferentom i Wykonawcy nie 
przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 
etapie bez podawania przyczyn. 

5. Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników, którzy złożą oferty o wynikach 
postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwy wszystkich 
oferentów oraz oferowane przez nich ceny ofertowe. 

cena min. 
Wc= x 100 pkt 

cena oferty 

VII. Pozostałe informacje: 

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY 

Ks.mc, irczak 
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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

nr A M / l /2015 

pieczęć Oferenta miejscowość, data 

1. 

OFERTA 

Do: 
Diecezja Drohiczyńska 

17-312 Drohiczyn 
ul. Kościelna 10 

nr telefonu. 

adres email: 

NIP 

(nazwa i adres Oferenta) 

nrfaxu 

REGON 

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia dotyczące 

sporządzenia na rzecz Zamawiającego Studium Wykonalności projektu 

zobowiązuję się wykonać zadanie za następującą cenę: 

cena netto: zł + podatek VAT % w wysokości zł 

cena brutto z podatkiem VAT zł 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5 - 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm. 

Diecezja Drohiczyńska 17 - 312 Drohiczyn ul. Kościelna 10 tel. (85) 655-78-08, fax (85) 655-80-04 Strona 4 



S Fundusze \ Unia Europejska H B H | 

Europejskie -jf&Sffii• Europejski Fundusz 
Program Regionalny Podlaskie'*:'" ' i-" Rozwoju Regionalnego | K Z S H 

4. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, podpiszę umowę zgodnie z 

projektem umowy przedstawionym przez Zamawiającego w terminie i w miejscu 

zaproponowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu 

związania ofertą. 

5. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

imię i nazwisko 

nr telefonu 

adres email 

7. Inne ważne informacje / dokumenty stanowiące integralną część oferty: 

podpis 
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(pieczęć imienna i podpis) 

Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 

nr AM/1/2015 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oświadczam, że nie łączą / łączą* mnie z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

powiązania kapitałowe lub osobowe. 

czytelny podpis Oferenta 

* niepotrzebne skreślić 
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