
 
         Opoczno, 12 sierpnia 2014 r. 
 
 
OiFE.042.4.2014   
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, tel. 44 736-31-00, fax. 44 736-31-11 
działając zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na: 
 

Opracowanie wartości/stopnia osiągniecia wskaźnika rezultatu do 
monitorowania projektu pn. „Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta 

Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: 
Przemysłowej i Świerkowej”. 

 
I. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres 
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na opracowanie wartości/stopnia 
osiągnięcia wskaźnika rezultatu do monotorowania projektu”. 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna 
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie wartości/stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu do monotorowania projektu pn. 

„Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg: krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 
726 w ciągach ulic: Przemysłowej i Świerkowej” określonego w Umowie o dofinansowanie nr UDA-
RPLD.01.01.00-00-014/09-00 z dnia 19 czerwca 2014 r, tj. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich 
i towarowych (PLN/rok). 

 
Dodatkowe wymagania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15 października 2014 r.  
2. Przez wykonanie umowy rozumie się wyliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich 

(PLN/rok) oraz oszczędności czasu w przewozach towarowych (PLN/rok) wykonane w oparciu o 
„Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych”. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania przedmiotu umowy, jeśli zaistnieje taka 
konieczność, dokonania ewentualnych zmian w opracowanej analizie, w przypadku zgłoszenia uwag 
przez Instytucję Zarządzającą RPO w zakresie i terminie wynikającym z dokumentów IZ RPO. 

4. Niniejsze opracowanie zostanie wykonane i dostarczone do Zamawiającego w wersji 
papierowej i elektronicznej. 

III. Informacja o projekcie: 
Projekt pod nazwą „Budowa północno - zachodniej obwodnicy miasta Opoczna dla dróg: krajowej nr 

12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej i Świerkowej” realizowany jest dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono na:  www.opoczno.pl,  w zakładce:  Fundusze 
Europejskie, w Projektach realizowanych.  

 

http://www.opoczno.pl/


 
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100% 
 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: 
1. Ofertę wypełnioną zgodnie z załączonym Formularzem oferty. 
2. Parafowany na każdej stronie projekt umowy, będący załącznikiem do niniejszego zaproszenia. 

 
VI. Opis sposobu obliczania ceny: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany 
do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia 
powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 

 
VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji 
 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego 

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. nr 8 (I piętro, sekretariat) w zamkniętej kopercie opisanej 
zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na 
składanie ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 
IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 1130 w 
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, budynek B, pok. B2. 
Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udostępnienie materiałów informacyjnych jest: 
Monika Jetz, Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich tel. 44/736-31-28, e-mail 
monika.jetz@um.opoczno.pl. w godz. 7.30 – 15.30. 

 
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli najkorzystniejsza oferta 
przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizacją tego zadania. 

 
 
 
 
 
 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt umowy. 

mailto:monika.jetz@um.opoczno.pl

