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I. Zamawiający 

 MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

2. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964r Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 

III. Informacje ogólne 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Szerokopasmowy Internet w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach 

działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - 

zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało pełnienie zadań nadzoru nad realizacją inwestycji, w tym 

szczególnie w zakresie:  

1. Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji. 

2. Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 

budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę. 

3. Odbierania robót budowlanych ulegających zakryciu. 

4. Uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji. 

5. Przygotowywania i uczestniczenia w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych. 

6. Potwierdzania faktycznie wykonanych robót.  

7. Potwierdzania usunięcia wad. 

8. Kontrolowania harmonogramu prac i sporządzania jego korekty. 

9. Udostępniania Zamawiającemu, na każde żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji. 

10. Uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego lub innych Wykonawców inwestycji. 

11. Sporządzania raportów na potrzeby Zamawiającego. 

12. Sporządzania raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, w 

terminach zgodnych z zawartą Umową. 

13. Informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji projektu i stwierdzonych nieprawidłowościach lub 

zagrożeniach w dotrzymaniu terminów robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu 

robót. 

14. Współpracy z Wykonawcami robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw dla zapewnienia sprawnej i 

właściwej technologicznie realizacji inwestycji. 

15. Sporządzenia rozliczenia inwestycji dla Zamawiającego w terminie zgodnym z obowiązującymi terminami prawnymi oraz 

harmonogramem. 

16. Rozliczania rzeczowego i finansowego umowy o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami MRR na lata 2007-2013, tj.:  

a) monitorowanie projektu przez cały okres realizacji w celu osiągnięcia wskaźników wykazanych we wniosku o 

dofinansowanie,  
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b) monitoring finansowy w celu prawidłowego rozliczenia projektu, zgodnie z Umową i harmonogramami. W przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości natychmiastowe zgłaszanie problemów Zamawiającemu,  

c) przygotowywanie wszelkich niezbędnych danych wartościowych i ilościowych, oraz kompletowanie dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia projektu, terminowe sporządzanie wniosków o płatności oraz pozostałą dokumentację 

rozliczeniową (w tym opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów, aktualizacja harmonogramów rzeczowo-

finansowych, dokumentów do aneksowania umów) w terminie umożliwiającym sprawdzenie i akceptację przez 

Zamawiającego. 

17. Poddania się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu i 

obecność podczas kontroli projektu. 

Zamówienie będzie fakturowane w oparciu o rozliczenia kwartalne.  

 

Termin prowadzenia nadzoru nad realizacją inwestycji : 

1. Rozpoczęcie umowy nadzoru –  23.12.2013 r. 

2. Zakończenie umowy nadzoru (tym samym termin zakończenia realizacji projektu) – 29.09.2015 r. 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie poniższych warunków: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia" w oparciu 

o dokumenty załączone do oferty, wymienione poniżej. 

3. W postępowaniu dopuszcza się składanie ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Nie dopuszcza się składanie przez Wykonawców ofert wariantowych. 

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: koordynator projektu p. Mirosław Patoła email: 

miroslaw.patola@actus-info.pl, Tel. 781-088-000 

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są 

drogą elektroniczną. 

Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres do korespondencji 

MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław z powołaniem się na nazwę zapytania. 

 

3. Termin związania ofertą. 

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i 

załącznikach, z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 Oferta powinna zawierać sygnowaną akceptację projektu umowy. 

mailto:miroslaw.patola@actus-info.pl
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 Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do 

oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 

 Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem. 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem 

otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta na usługę nadzoru nad realizacją inwestycji dot. 

projektu: Szerokopasmowy Internet w Piotrkowie Trybunalskim". 

 Koperta ponadto powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego. 

 

 Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowanie przez osobę podpisującą ofertę. 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

Ofertę należy przesłać w terminie do 17.12.2013 r do godziny 24:00 na adres MARENGO IT sp. z o.o.  ul. Wagonowa 5-

7 53-609 Wrocław z powołaniem się na nazwę zapytania w  oraz na adres: biuro@marengoit.pl 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

Otwarcie ofert jest niejawne. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną najpóźniej 18.12.2013. 

Informacje o ewentualnych zmianach w treści zapytania ofertowego będą umieszczane na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://www.marengoit.pl 

 

 

6. Opis sposobu obliczania ceny 

 Wykonawca powinien podać cenę za wykonanie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

 Cenę należy podać w złotych polskich. Podstawą do określenia ceny jest zakres zamówienia określony w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. Cena musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami 

niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. 

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena zamówienia (brutto) za kompleksowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym – 100%. 
 

Cena –100 pkt. Oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Wartość punktowa = 100 x (Cmin / Cb) 

mailto:biuro@marengoit.pl
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Cmin -najniższa cena spośród złożonych ofert  

Cb -cena oferty badanej. 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt. 

 

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy w 

zakresie kryteriów określonych powyżej stanowić będzie ocenę końcową. Oferta z największą ilością punktów zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty o cenie rażąco niskiej, 

niewspółmiernej do średnich cen rynkowych.  

 

 

Załączniki 

Załącznik 1. Formularz ofertowy. 

Załącznik 2. Wzór umowy. 

 

 


