Biłgoraj, dn. 02.07.2014
PWC.271.1.2014

Wszyscy zainteresowani

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na
wykonanie robót budowlanych i dostawę sprzętu
w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj”

I.

Zamawiający:
Gmina Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj.

II.

Osoby upoważnione do kontaktu:
Wojciech Dziduch – kierownik Referatu ds. realizacji projektu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Gminy Biłgoraj, tel. (84) 688 28 34,

III.

Tryb zamówienia:
2. Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.
Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Biłgoraj Nr 57/2014 z
dnia 12 maja 2014r.

I.

Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na
wykonanie robót budowlanych i dostawę sprzętu komputerowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie w szczególności z:
• obowiązującymi na dzień przekazania przygotowanej dokumentacji przepisami
w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności z Ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane,
• rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych „Udzielanie zamówień
publicznych na dostawę zestawów sprzętu komputerowego”.

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
• określenia przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 6 ustawy PZP, biorąc pod
uwagę opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych w tym w szczególności
opinię
dotyczącą
udzielania
zamówień
wielorodzajowych
(http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2134),
• sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszelkimi
załącznikami,
• przygotowania projektu umowy na wykonanie robót budowlanych oraz
ewentualnie dostawę sprzętu wraz z określeniem warunków zmiany istotnych
postanowień umowy,
• wszelkiej pomocy zamawiającemu w trakcie prowadzenia postępowania
przetargowego aż do jego zakończenia, w tym w szczególności do odpowiedzi
na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentacje techniczne, kosztorysy
inwestorskie, specyfikację zakupywanego sprzętu wraz z jego szacunkową
wyceną w celu oszacowania przez Wykonawcę wartości zamówienia i opisania
przedmiotu zamówienia.
III.

Termin wykonania zamówienia:
• do 4 sierpnia 2014 roku

IV.

Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem bankowym z
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług.

V.

Kryterium oceny ofert:
100% cena

VI.

W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o
złożenie swojej oferty, do dnia 17 lipca 2014r., do godz. 15.00 na formularzu oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy
należy złożyć / przesłać do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400
Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji
przetargowej POIG”. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data
stempla pocztowego lub dowodu nadania.

