ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, której przedmiotem jest obsługa doradztwa związana z realizacją
zadania pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
oraz Pałacu Wielopolskich”.
I.
II.

III.

ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro. Zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. – Prawo zamówieo publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury ustawy Pzp.
Udzielenie zamówienia wg wewnętrznego Regulaminu Zamówieo
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 79100000-5 - usługi
Typ projektu: Infrastruktura zabytkowa

Przedmiotem zlecenia są usługi doradcze mające na celu:
1) Wsparcie doradcze zamawiającego w opracowaniu programu kulturowo – edukacyjnego dla
projektu pn. „„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego
i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
2) Wykonanie analizy rynku / popytu na nową ofertę kulturalno – edukacyjną wraz
z opracowaniem raportu,
3) Wsparcie doradcze zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnych załączników do
wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem do PO-IiŚ, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa,
4) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, tj.: studium wykonalności oraz wniosku
aplikacyjnego do konkursu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa.
Wymagania dot. zakresu i jakości usługi:
1) Zamawiający wymaga wsparcia doradczego w zakresie metodologii opracowania programu
kulturalno – edukacyjnego, oceny zawartości merytorycznej programu oraz atrakcyjności dla
obecnych i potencjalnych odbiorców. Wymagana minimalna ilośd spotkao w siedzibie
zamawiającego: 2 spotkania w siedzibie Zamawiającego.
2) Raport z przeprowadzonej analizy popytu / badao rynkowych.
Analiza identyfikuje ilościowo zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy
uwzględnid zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o
prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne, wykonane konkretne badania
określające społeczne zapotrzebowanie na projekt – OFERTĘ KULTUROWO EDUKACYJNĄ). Analiza
powinna odwoływad się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby oraz
przewidywanego rozwoju infrastruktury oraz efektu sieciowego (jeżeli występuje lub może wystąpid
w wyniku realizacji inwestycji).
Zdefiniowanie obszaru objętego analizą popytu:

Należy zidentyfikowad:
- charakterystykę rynku, na którym realizowany jest projekt (obszar objęty analizą popytu),
- obecnych odbiorców działalności kulturalnej i edukacyjnej Wnioskodawcy (charakterystyka
odbiorców, ich liczba, podstawa oszacowania),
- przyszłych odbiorców projektu (beneficjentów koocowych projektu). Ważne jest także określenie
potrzeb kulturalnych/edukacyjnych odbiorców projektu.
Analiza musi byd oparta o obiektywne dane zewnętrzne (np. publikacje GUS, dane jednostek
samorządu terytorialnego itp.). Konieczne jest podanie źródła danych.
Popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem:
Bieżący popyt
Dla bieżącego popytu należy przedstawid bieżącą wielkośd popytu na usługi oferowane przez
Wnioskodawcę (w ciągu 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku), grupy docelowe, do których
skierowana jest oferta. Należy przedstawid metodykę wyliczenia bieżącego popytu, w tym wskazad
dokładnie źródła danych.
Przyszły popyt
Dla określenia przyszłego popytu należy wskazad przyszłe zainteresowanie produktami i usługami
oferowanymi przez zrealizowany projekt.
Powyższe należy potwierdzid wykonaniem konkretnych badao określających społeczne
zapotrzebowanie na dany projekt (ankiety oraz inne rodzaje badao wykonane przez firmę zajmującą się
badaniem rynku. Wymóg zostanie potwierdzony wpisem w dokumentach rejestrowych oferenta, w KRS
lub w innym właściwym organie rejestrowym), przedstawienie danych statystycznych wynikających
z ww. badao, mówiących o tym: ilu ludzi będzie zainteresowanych usługami czy produktami powstałymi
w wyniku realizacji danego projektu, jaka będzie liczba nowych odbiorców, jak wyglądad będą
możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki będzie stopieo
wzrostu popytu na oferowane usługi, jakie będą nowe grupy odbiorców, jakie konkretne działania będą
skierowane do konkretnych grup odbiorców.
Wykazane wartości przyszłego popytu będą podstawą do określenia wskaźnika rezultatu
bezpośredniego wskazanym w studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnym, z którego
Zamawiający będzie musiał osiągnąd po zrealizowaniu inwestycji.
Należy opisad sposób monitorowania przyszłego popytu i osiągnięcia założonych wskaźników
rezultatu.
Ponadto należy określid wskaźnik użytkowania obiektu po zakooczeniu realizacji projektu i stopieo
wzrostu popytu (nominalny i procentowy). Wskaźnik użytkowania należy interpretowad jako
procentowe wykorzystanie obiektu w stosunku do jego maksymalnej przepustowości tj. np. wskaźnik
użytkowania sali koncertowej wynoszący 50% w pierwszym roku eksploatacji będzie oznaczał, że sala
wykorzystywana jest w połowie swojej maksymalnej przepustowości (pojemności).
Minimalna metodologia badania:
a. analiza danych zastanych (desk research) dotycząca ekonomicznych aspektów rynku edukacyjnokulturalnego w regionie, makroregionie i w Polsce,
b. badania ankietowe techniką PAPI na próbie min. N=400 mieszkaoców woj. Świętokrzyskiego
i innych województw,
Badania zrealizowane zostaną na następujących próbach:
c. badania grup docelowych N = 400, w tym:
i. badanie dotychczasowych odbiorców oferty
ii. badanie potencjalnych użytkowników oferty.
Wykonawca przekaże razem z raportem materiały robocze wykonana w trakcie prowadzonych badao,
w tym wypełnione ankiety, które były podstawą wykonania raportu.
3) Wsparcie doradcze zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnych załączników do
wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem do PO-IiŚ, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa,

Z zakresu przygotowywanej przez Wykonawcę dokumentacji wyłączone są dokumenty stanowiące
wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa (jak np. RIK,
Statut, dokumenty związane z tytułem prawnym do nieruchomości czy wewnętrzne sprawozdania
finansowe) oraz dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej (zgody konserwatorskie,
budowlane oraz organy związane z decyzjami środowiskowymi). Powyższe nie wyklucza wymagania od
wykonawcy usług doradczych związanych z wystąpieniami Zamawiającego o niezbędne pozwolenia lub
dostosowania wewnętrznych dokumentów, o których mowa powyżej do wymogów aplikowania o
środki.
4) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, tj.: studium wykonalności oraz wniosku
aplikacyjnego, do konkursu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, typ projektu:
infrastruktura zabytkowa.
Głównym celem „Studium Wykonalności” (SW) jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego
zgodnośd z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej
wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod
uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Zasadnośd i zgodnośd musi dotyczyd
wszystkich elementów projektu, w przypadku takiego braku koszty niezbędne do realizacji tej części
projektu należy uznad za niekwalifikowane.
Dodatkowo SW wskazuje najlepsze z możliwych do zastosowania m.in. rozwiązao technicznych
i technologicznych, organizacyjnych, czy finansowo-ekonomicznych. Uzasadnia wybór opcji, której
realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, ponadto określa korzyści
i koszty realizacji projektu biorąc pod uwagę między innymi następujące uwarunkowania:
1) - potrzeby rynku,
2) - aspekty techniczne i technologiczne,
3) - aspekty organizacyjne,
4) - aspekty prawne i środowiskowe,
5) - aspekty finansowe i ekonomiczne.
SW jest także dokumentem wyjściowym, na podstawie którego wypełniany jest „Wniosek
o dofinansowanie”.
Wniosek aplikacyjny – wypełniony formularz wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem MKiDN
i z wytycznymi DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI - projekty w ramach VIII osi
priorytetowej POIiŚ 2014-2020.
IV.

INFORMACJE DODATKOWE:

Bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania
aktualizacji złożonych w ramach konkursu dokumentów aplikacyjnych w przypadku, gdy wymóg taki
zostanie na Zamawiającego nałożony przez Instytucję Organizującą Konkurs (MKiDN) w ramach konkursu
w 2017 r. PO-IiŚ, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, typ
projektu: infrastruktura zabytkowa,
V.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zamówienia poszczególnych składowych zamówienia:
1)

2)

Wsparcie doradcze zamawiającego w opracowaniu programu kulturowo – edukacyjnego dla
projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. - od dnia podpisania umowy do 10 marca 2017 r.
Wykonanie analizy rynku / popytu na nową ofertę kulturalno – edukacyjną wraz z opracowaniem
raportu - od dnia podpisania umowy do 25 marca2017 r.

3)

4)

VI.

Wsparcie doradcze zamawiającego mające na celu opracowanie niezbędnych załączników do
wniosku aplikacyjnego zgodnie ze wzorem do PO-IiŚ, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa, od dnia
podpisania umowy do 30 kwietnia 2017 r.
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, tj.: studium wykonalności oraz wniosku
aplikacyjnego, do konkursu w 2017 r. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury, typ projektu: infrastruktura zabytkowa - od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia
2017r.
WARUNKI UDZIAŁU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w ostatnich 3 latach co najmniej 3 usług
odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zapytaniu (wykonania Studium wykonalności, wniosku
aplikacyjnego, raportu z przeprowadzonego badania rynku na nową ofertę kulturalno-edukacyjną) dla
przedsięwzięcia w zakresie remontu / przebudowy / renowacji / adaptacji / rozbudowy / prac
konserwatorskich infrastruktury zabytkowej (wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków,
Zamawiający uzna w/w wymogi za spełnione, jeśli przedstawione projekty, na rzecz których Wykonawca
wykonał w/w zakres usług które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej oraz merytorycznej
w procesie oceny konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Oferent powinien przedstawid wykaz usług zawierający: nazwę zamawiającego, nazwę projektu, wartośd
projektu, datę wykonania usługi, zakres usługi oraz załączyd dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie zlecenia. Załącznik nr 1. Wykaz usług.
2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:
Wykonawca powinien wykazad, że w celu realizacji zamówienia zapewni personel posiadający co
najmniej odpowiednią wiedzę i doświadczenie:
a)
co najmniej 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 5-letnie
doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu procesami przygotowania studium wykonalności dla
projektów współfinansowanych z EFRR dotyczących infrastruktury kultury lub dziedzictwa kulturowego
dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
b) co najmniej 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe humanistyczne, minimum 5-letnie
doświadczenie w doradztwie i/lub sporządzaniu ofert kulturalno – edukacyjnych dla Instytucji kultury,
oraz studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych w sektorze kultury,
c) co najmniej 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe, posiadającą min. 3 -letnie doświadczenie
w kosztorysowaniu robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389).
Na potwierdzenie spełnienia warunku jak wyżej, Wykonawca załączy do Oferty Wykaz osób, które będą
uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
zawodowego, kwalifikacji, uprawnieo oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz formy
zatrudnienia wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2. Wykaz osób.
Zamawiający uzna za spełnienie wymogów, jeśli przynajmniej 3 osoby spośród wymienionych
w załączniku nr 2 i spełniających warunki dotyczące potencjału kadrowego są zatrudnione na umowę
o pracę u Wykonawcy (Wykonawców).
3)
posiadają przeciętne roczne zatrudnienie na umowę o pracę w okresie ostatnich 3 lat (trzech)
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, w liczbie co najmniej 4 pracowników. Załącznik nr 3.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie złożonych ofert:
1)

Cena (C)

60 %

2) Doświadczenie (D)

40 %

1. Kryterium nr 1 Cena ( C)
Jeżeli cena oferty będzie budzid wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnieo dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokośd ceny.
Zamawiający może żądad w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny,
w szczególności oszczędnośd metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na
podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie
złoży wyjaśnieo lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnieo potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru:
najniższa cena brutto
(C) = ------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Kryterium nr 2 Doświadczenie (R):
Przy ocenie ofert w Kryterium nr 2 - Doświadczenie, Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę
przygotowanych Studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji):
- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej 30 Studiów wykonalności
dla projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji), otrzyma 100 punktów.
- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej 15 Studiów wykonalności
dla projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji), otrzyma 45 punktów.
- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej 5 Studiów wykonalności dla
projektów infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji), otrzyma 12 punktów.
W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyższego kryterium, Wykonawca
jest zobowiązany załączyd do oferty wykaz wykonanych Studiów wykonalności dla projektów
infrastrukturalnych (z wyłączeniem aktualizacji) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie
każdego ze Studiów wykonalności (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.). Nie dołączenie dowodów
potwierdzających należyte wykonanie każdego ze Studiów wykonalności, skutkowad będzie
nieuwzględnieniem go jako należycie przygotowanego Studium wykonalności.
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Brak złożenia
dokumentów w ramach kryteriów pozacenowych spowoduje, że oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania wzmiankowanych dokumentów po upływie
terminu składania ofert.
Ilośd otrzymanych pkt. w ofercie badanej
(D) = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Największa ilośd otrzymanych pkt. spośród złożonych ofert

Całkowita liczba punktów P, jaką otrzyma Oferent zostanie obliczona wg wzoru:
P = C x 60% + D x 40%
Oferta, która otrzyma najwyższą ilośd punktów zostanie uzna za najkorzystniejszą.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.
2.

Forma pisemna pod rygorem nieważności.
Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej pełnomocnictwo.
3. Oferta powinna zawierad cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres obsługi prawnej.
Ze względu na opisany zakres prac - Zamawiający przewiduje, że należne Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe za usługę będzie płatne w dwóch częściach, tj.:
a)
Za konsultacje związane z programem kulturowo – edukacyjnym oraz przeprowadzenie
badao rynku oraz sporządzony raport – 40% wynagrodzenia brutto,
b)
Za przygotowanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie – 60%
wynagrodzenia brutto,
4. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania wiedzy, doświadczenia oraz zasobów ludzkich innych
podmiotów niż składających ofertę samodzielnie lub wspólnie.
Podmioty składające ofertę wspólnie muszą wykazad, iż spełniają warunki opisane:
1) ust. VI. pkt 1 i 2 – wspólnie.
2) ust. VI. pkt. 3 – każdy z osobna.
5. Do oferty należy dołączyd:
 dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w Rozdziale VI,
 Wykaz usług wg załącznika nr 1 wraz z dowodami potwierdzającymi, że wykazane
w wykazie usługi zostały wykonanie w sposób należyty. Wykaz usług wraz z dowodami składane są przez Wykonawcę celem wykazania się przez Wykonawcę posiadanym
doświadczeniem o którym mowa w Rozdziale VI. W tym celu Wykonawca może posłużyd
wzorem dołączonym do niniejszego zaproszenia,
 Wykaz osób wg załącznika nr 2 wykaz osób.
 Załącznik nr 3. Informacja o ilości zatrudnionych osób.
 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
UWAGA: Za zgodą Wykonawca (-y), który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający dopuszcza
negocjacje cenowe w następujących sytuacjach:
a) w niniejszym postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta,
b)
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia.
Jeżeli w sytuacji, o której mowa w lit. b), Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą, nie wyrazi
zgody na negocjacje ceny, Zmawiający dopuszcza negocjacje cenowe z kolejnym Wykonawcą.
IX. FORMA DOKUMENTÓW:
1. Ofertę i wykaz usług oraz osób Wykonawca składa w oryginale.
2. Pozostałe dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodnośd
z oryginałem” przez Wykonawcę, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (uwaga:
podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis).
Zamawiający wymaga aby „za zgodnośd z oryginałem” była podpisana każda zapisana strona
kopii dokumentów zawierająca jakąkolwiek treśd.
X. ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym
Wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:
a) przesunięcia terminów umownych, jeśli koniecznośd ta, nastąpiła na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzied w chwili zawierania niniejszej umowy,
b) zmiany warunków płatności,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
2. Zmiany, o których mowa mogą nastąpid jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w
szczególności:
 w zakresie pkt. a i b – w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności wpływających na
brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie.
XI.

INFORMACJE DODATKOWE:
W razie wątpliwości pytania należy kierowad na adres : pawel.urban@muzeumostrowiec.pl
lub telefonicznie 793 032 400

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.

2.

Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2017 r. do godz. 1200, w zamkniętym,
nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalnośd. Koperta
powinna byd oznaczona: „Oferta - Studium Wykonalności”. Nie otwierad przed dniem 29
lutego 2017 r. do godz. 12:30.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej
i poinformuje Oferentów o rozstrzygnięciu, podając: nazwę i adres Wykonawcy, ceny
poszczególnych ofert oraz punkty przyznane za każde kryterium oceny ofert. Zamawiający
poda także kwotę jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia.

Sudół 20 lutego 2017

Włodzimierz Szczałuba
Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Załącznik nr 1. Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Przedmiot usługi
krótki opis pozwalający na
Projekt uzyskał
Wartośd projektu Data
Nazwa i adres
stwierdzenie, że został
dofinansowanie /w mln. złotych/
wykonania Inwestora
Lp.
spełniony warunek określony
TAK/NIE
usługi
Beneficjenta
w zapytaniu. Źródła
finansowania.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania w ostatnich 3 latach co najmniej 3 usług
odpowiadających swoim rodzajem niniejszemu zapytaniu (Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny,
raport z przeprowadzonego badania rynku ) dla przedsięwzięcia w zakresie remontu / przebudowy /
renowacji / adaptacji / rozbudowy / prac konserwatorskich infrastruktury zabytkowej (wpisanej do
wojewódzkiego rejestru zabytków) wraz z wyposażeniem na cele prowadzenia działalności kulturalnej
o wartości przedsięwzięcia powyżej 10 mln zł brutto każdy.
Zamawiający uzna w/w wymogi za spełnione, jeśli przedstawione projekty, na rzecz których Wykonawca
wykonał w/w zakres usług na rzecz projektów, otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Spełnienie ww. warunków zostanie ocenione na podstawie wykazu oraz załączonych dokumentów
z treści których będzie wynikało należyte wykonanie usługi, np.: referencje, protokoły odbioru,
oświadczenia, poświadczenia itp.
…………………………. (data) …………………………………………………… (podpis i pieczęd Oferenta)

Załącznik nr 2. WYKAZ OSÓB .
Oświadczam, że do wykonania niniejszego zamówienia dysponuję następującymi osobami:
Lp.

Imię i nazwisko

Zatrudniony na stanowisku

Opis kwalifikacji , wiedzy
i doświadczenia

1
2
3
W/w osoby muszą spełnid wymagania opisane w ust. VI. pkt 2. Zapytania ofertowego.

_______________ (data) ____________________________ (podpis i pieczęd Oferenta)

Podstawa
dysponowania

Załącznik nr 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW.

Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (trzech) przed dniem wyznaczonym na składanie ofert,
przeciętnie zatrudniałem na umowę o pracę następującą liczbą pracowników:

Lp.

Rok

Liczba zatrudnionych pracowników

1
2
3

_______________ (data) ____________________________ (podpis i pieczęd Oferenta)

