
 
 

    Somianka, dnia 20.02.2017r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
 

 

 

 I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Gmina Somianka  

Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

Telefon:  29 74 187 90, Telefax:  29 74 187 14 

Adres strony internetowej  http://www.ugsomianka.bip.org.pl  

Adres e-mail: somianka@somianka.pl ,    

NIP: 762-190-15-71                REGON: 550668090 

 

II.  TYTUŁ ZADANIA 

Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji pn.  „Rozbudowa stacji 

uzdatnia wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z  przebudową sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka - Parcele i Somianka, budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka". 

 

IV.  OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI  

Do porozumienia się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym 

postępowaniem upoważnione są osoby:  

Izabela Gargała – inspektor ds. funduszy unijnych oraz zamówień publicznych 

tel. 29 741-87-90,  wew. 54 e-mail: fundusze@somianka.pl,     

 

V.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź 

zm.) 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00  EURO. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy efektywności kosztowej dla 

operacji „Rozbudowa stacji uzdatnia wody w miejscowości Stare Wypychy 

wraz z  przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka - Parcele i 

Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka”, 

dla której Gmina Somianka złożyła  wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 
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na lata 2014- 2020 operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałanie 

"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii". 

 Opracowanie należy wykonać zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o 

przyznanie pomocy na w/w operacje udostępnioną na stronie prow.mazovia.pl 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

Analiza sprowadzać się powinna do porównania co najmniej dwóch wariantów 

osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego 

osiągnięcia. 

Analiza powinna zostać przeprowadzona według następującego schematu: 

I. Część kosztowa: 

1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu, 

2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu, 

3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji 

(konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia), 

4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji. 

5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości, 

6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/ wody). 

  

II. Część przychodowa 

1. Określenie wielkości produkcji ścieków/wody (ilość jednostek) dla każdego roku 

eksploatacji (planowana). 

2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji (planowanej). 

3. Zdyskontowanie przychodów. 

 Następnie, należny przyrównać koszty z przychodami. Wyliczenia te należy 

przeprowadzić osobno dla każdego wariantu. Wyliczenia dla wszystkich 

wariantów przeprowadza się na horyzoncie czasowym odpowiadającym 

najdłuższemu czasowi eksploatacji danego wariantu (np. jeśli sieć kanalizacyjna 

ma okres eksploatacji 35 lat, a przydomowe oczyszczalnie okres 15 lat, to analiza 

powinna zostać przeprowadzona w okresie 35 lat również dla przydomowej 

oczyszczalni ścieków). 

 Obecnie Gmina ma opracowane projekty budowlane na rozbudowę stacji uzdatnia 

wody w miejscowości Stare Wypychy oraz budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Somianka. Gmina posiada również, Program 

funkcjonalno- użytkowy przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka Parcele i Somianka, budowy sieci wodociągowej w miejscowości 

Somianka. W ramach w/w dokumentacji opracowane zostały kosztorysy 

inwestorskie. 

 Inwestor zobowiązuje się do udzielenia wszelkich znanych mu informacji i 

danych oraz udostępnienia posiadanej dokumentacji niezbędnej do opracowania 

analizy efektywności kosztowej. 

 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

wszelkich poprawek i sprostowania błędów wskazanych przez Zamawiającego 



 
 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. 

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Od dnia podpisania umowy  do dnia 15.03.2017r. 

 

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

1.  Poprawnie wypełniony „formularz oferty” z podaną ceną jednostkową za całość 

zadania, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy (załącznik nr 1), 

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert jeżeli dotyczy (dokument składają tylko osoby które 

prowadzą działalność gospodarczą). 

 

IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ   I 

DOKUMENTÓW 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 

sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji:  

-  pisemnie na adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka  

-  faksem na numer: 29 741-87-14 

-  drogą elektroniczną na adres: somianka@somianka.pl,  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi 

dokumentami w jednym egzemplarzu sporządzona w języku polskim w formie 

pisemnej.  

Wszelkie, dołączone do oferty, kopie winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i 

dokumentów przez osoby inne niż upoważnione do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginalne 

pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi samodzielnie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.  

W  formularzu  oferty  należy  podać  całkowitą cenę  netto zamówienia, kwotę 

podatku VAT oraz cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku  za  realizację  całego  zamówienia  obliczoną  na  podstawie  kalkulacji 

własnej.  
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Cena ofertowa jest cena ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu Zamówienia 

(wraz z materiałem, robocizną i pracą sprzętu). 

Zakłada się, że wykonawca uwzględni również inne warunki lokalne, rozpoznane we 

własnym zakresie.  

Poszczególne składniki ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji 

za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r  o podatku od 

towarów i usług. 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec strony.  

 

XI.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.   

1.  Ofertę stanowiącą odpowiedz na zapytanie należy przesłać pocztą elektroniczną na 

adres: somianka@somianka.pl,  faxem na numer 29 741-87-14,  pocztą tradycyjną 

na adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203  Somianka lub 

dostarczyć osobiście  w terminie do dnia 28.02.2017 do godz. 14.00  

2.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Gmina Somianka , Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka, o godz. 14:20 

 

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu 

nie będą rozpatrywane.  

 

XII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY 

PRZY WYBORZE OFERTY  

1.  Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2.  Kryterium wyboru ofert jest najniższa cena – cena brutto 100% 

3.  Zamawiający żąda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiający nie 

przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym i 

Wykonawcą  będą dokonywanie w walucie polskiej. 

4.  Ceną oferowaną brutto będzie ceną przedmiotu zamówienia opisanego w 

zapytaniu oraz w załącznikach do zapytania ofertowego, zawierająca podatek 

VAT. 

5.  Cena oferowana zawiera wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia. 

 

XIII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyny.  

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub 

wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców 

Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie 

kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia 

wykonawcy. 
 

            Wójt Gminy Somianka 

Załączniki                                                                                                       /-/ Andrzej Żołyński 
1) Formularz Cenowy 
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