SZCZECIN, dnia 11.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2017

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Osoba kontaktowa:Ewa Maślana , Tel. 91 82 11 367

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie
z załącznikami oraz dokumentu potwierdzającego zdolność do utrzymania trwałości
przedsięwzięcia w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji dla projektu pn. „Korelacja
identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych
w obszarze badań genetycznych i informatycznych” , w ramach Interreg Va, Oś
priorytetowa IV Współpraca Transgraniczna ( zgodnie z obowiązującymi dokumentami
programowymi i wytycznymi Wspólnego Sekretariatu INTERREG VA w Locknitz).

Kody CPV:
79000000-4

Zakres zamówienia:
Opracowanie w terminie do 30.09.2017 roku wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi
niezbędnymi załącznikami, opracowanie

dokumentu potwierdzającego zdolność do

utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji dla projektu:
Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i
przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania.
1) Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do
niniejszego zapytania.
2) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 5 pełnych
dokumentacji aplikacyjnych

dla projektów realizowanych dla sektora finansów

publicznych, w tym co najmniej 2 o wartości minimum 2 miliony złoty. W tym celu
Wnioskodawca załączy wykaz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich załączników przygotowanych
samodzielnie w formatach edytowalnych - .doc, .xls z odkrytymi formułami.

4) Wykonawca

jest

zobowiązany

do

wprowadzenia

poprawek

do

wniosków

o

dofinansowanie oraz załączników na wezwanie Instytucji Zarządzającej w trakcie oceny
projektów oraz do kontaktu z Instytucją Zarządzającą.
5) Wykonawca jest zobowiązany do obecności na spotkaniach powołanego zespołu
roboczego minimum raz w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, w toku przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej.

5. Informacja

o

kryteriach

oceny

oraz

wagach

punktowych

lub

procentowych

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

Lp.
1.

Maksymalna liczba punktów

Kryterium
Cena

100 pkt.

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryteriumoceny oferty.
A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

Cmin
P=

[

] xZ
C

gdzie:
P – liczba otrzymanych punktów w kryterium
Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych
C – cena w badanej ofercie
Z – waga kryterium.

7. Termin składania ofert.
18.08.2017

8. Termin realizacji umowy
30.09.2017
9. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d. pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
10. Określenie

warunków

zmian

umowy

zawartej

w

wyniku

przeprowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła
wyższa, mogące uniemożliwić realizacjęumowy oraz inne okoliczności zewnętrzne
mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
11. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Nie dotyczy.
12. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.
1)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2)

Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.
Złożenie oferty przez oferenta nie jest jednoznaczne z obowiązkiem zawarcia umowy.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Ul.
Małopolska 47, 70-515 Szczecin nie później niż do dnia 18.08.2017r. z dopiskiem oferta INTERREG
Va
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

