SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

PROCEDURA
URZĄD MIEJSKI W
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KOWARACH
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 14000
EUR
Biuro Promocji, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Kowary, 25-02-2013

Znak sprawy: BP.7013.1.2013
ZP-6/2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert
na: Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn "Zagospodarowanie terenu pomiędzy
ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej".
 Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w
Centrum etap II na potrzeby aktywizacji społeczności romskiej ” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007 – 2013.

 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn "Zagospodarowanie
terenu pomiędzy ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności
romskiej". Wymagalny zakres opracowania musi odpowiadać wytycznym IZ RPO WD zawartym w
Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013 (www.rpo.dolnyslask.pl zakładka Dla
składających wniosek).
Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 14 tys. Euro (w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. Z 2010r., Nr 113, poz. 759),
przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się tej ustawy oraz procedur w niej określonych. Oferta
powinna zawierać określenie łącznej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnieniem
kwoty brutto, netto i VAT
 Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.03.2013 r.
 • Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską
do dnia 1.03.2013r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta
pok.1, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
 • Termin otwarcia ofert: 1.03.2013 r. godz. 10:30 , Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58530 Kowary, II piętro sala konferencyjna.
 Kryterium oceny ofert: Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierować
się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie (cena=100%). Oferta powinna
zawierać określenie wartości zamówienia netto, brutto i VAT.

 Warunki płatności: zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na rachunek wskazany przez
wykonawcę po realizacji zamówienia, w terminie 14 dni od daty odbioru oraz otrzymania
faktury/rachunku.
 Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
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◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu: „Oferta na Studium Wykonalności dla zadania pn ""Zagospodarowanie terenu
pomiędzy ul.Jagiellończyka a ul.1 Maja w Kowarach na potrzeby aktywizacji społeczności
romskiej"".
 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Bartosz Lipiński koordynator
projektu pod nr telefonu 75 64 56 115 oraz adresem e-mail: bp@kowary.pl

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

