Białobrzegi, 1.08.2014 r.

R.272.ZP.16.2014

Powiat Białobrzeski w związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – elnclusion, zaprasza do składania ofert cenowych na obsługę prawną i merytoryczną
postępowań przetargowych w przedmiotowym projekcie.
Zaproszenie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/POIG-8.3/2014
Obsługa prawna i merytoryczna postępowań przetargowych w projekcie
pn.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP 798-14-64-078

2. Nazwa projektu:
Projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś
priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”.
3.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna i merytoryczna postępowań przetargowych w
projekcie „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:












współudział w wykonaniu planu zamówień publicznych wymaganego w projekcie
współudział w oszacowaniu wartości zamówienia/zamówień
opracowanie projektów SIWZ wraz z załącznikami w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego (w załączeniu opis projektu oraz budżet projektu)- z
wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia
współudział w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z
ustawą Prawo zamówień publicznych
opracowanie innych niezbędnych dokumentów wymaganych w toku postępowań
przetargowych przepisami Pzp i aktami wykonawczymi do niej
przygotowanie projektów odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców
udzielanie konsultacji w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia
koordynowanie procesu przebiegu postępowań przetargowych
nadzór nad pracami Komisji Przetargowej
reprezentowanie Zamawiającego przed KIO lub innymi instytucjami uczestniczącymi w
toku prowadzonych postępowań przetargowych
udzielanie niezbędnych wyjaśnień organom kontrolującym postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego
5.

Wymagany termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania umów przez
Zamawiającego z Wykonawcami w prowadzonych postępowaniach o udzielenia zamówienia
publicznego – termin ogłoszenia postępowania na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem
do 8 sierpnia 2014 r., na dostawę internetu do 30.08.2014 r.
Planowany termin udzielenia zamówienia 4-5 sierpnia 2014 r.

6.

Warunki płatności: przelew, 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

7.

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

9.

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert.
Ofertę należy przesłać do dnia 04.08.2014 r. do godz. 9.00
a) osobiście w siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Pl. Zygmunta
Starego 9, 26 – 800 Białobrzegi, sekretariat pok. nr 12;
b) za pośrednictwem poczty adres: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Pl. Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi (decyduje data wpływu);
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.bielecki@bialobrzegipowiat.pl (decyduje data
wpływu);
d) za pośrednictwem faxu na nr 48 6133420 (decyduje data wpływu);

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail:
s.bielecki@bialobrzegipowiat.pl , w tytule wpisując – Obsługa prawna i merytoryczna postępowań
przetargowych w projekcie pn.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – opis projektu i budżet projektu (załącznik mailowy)
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Załącznik nr 1

R.272.ZP.16.2014
FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA NR 2/POIG-8.3/2014
Zamawiający

1.

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP 798-14-64-078
2.

Oferent

Pełna nazwa oferenta
Adres lub siedziba
Numer telefonu
Numer faksu
NIP
Osoba do kontaktu
Numer telefonu
Adres email

3.
Składam/y niniejszą ofertę na obsługę prawną i merytoryczną postępowań przetargowych w
projekcie pn.: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” współfinansowanego z
budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion”, zgodnie z zapytaniem ofertowym Nr 2/POIG – 8.3/2014 z dnia
01.08.2014 r. za cenę brutto:
-…………………..zł słownie:……………………………………………………………………………zł brutto
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert.
Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymogi określonej specyfikacji.
Oświadczamy, że posiadamy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zamówienia.
Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty stawiane przez Zamawiającego.
Zobowiązujemy się do realizacji usługi w terminie ustalonym przez Zamawiającego
Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne zgodne z prawdą.
Oświadczamy, że:
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia;
d) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
…............................................
Miejscowość i data

…..................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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