Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
30-10-2018

Termin składania ofert
07-11-2018

Numer ogłoszenia
1146433

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferta wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim;
2) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy;
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
4) Ofertę należy przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do dnia 07.11.2018r. do godz.
13:00, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa (decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy Ścinawa);
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
1. Anna Głowacz,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 76/740-02-45,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie określonych elementów działań
promocyjnych projektów Gminy Ścinawa.
Działania promocyjne wykonywane będą w ramach projektu:
1 „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności
2 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na
terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
3 „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy

twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Szczegóły zamówienia określono w dokumencie "Zapytanie ofertowe", które jest
załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Ścinawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie określonych elementów w ramach działań
promocyjnych Gminy Ścinawa dla projektów:
1 „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności
2 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na
terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
3 „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy
twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie określonych elementów działań
promocyjnych projektów Gminy Ścinawa.
Działania promocyjne wykonywane będą w ramach projektu:
1 „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zielonych” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności
2 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na
terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
3 „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy
twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pn. "Zapytanie
ofertowe" w pkt. "Szczegółowa specyfikacja".

Kod CPV
22000000-0

Nazwa kodu CPV
Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2021r.
Pośrednie terminy szczegółowo opisano w punkt „Szczegółowa specyfikacja”

Załączniki
•
•

Projekt umowy
ZApytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa warunku.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunku.

Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa dodatkowych warunków.

Warunki zmiany umowy
1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności
pisemnego aneksu.
2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
1) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od
towarów i usług na dostawy stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ona powiększona/zmniejszona o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według
stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną
według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka
podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług
będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności
sporządzonego na piśmie;
2) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o którym mowa w § 1, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, o którym mowa w §
1,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
3) gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
4) gdy Wykonawcę, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o
którym mowa w § 1, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia wskazane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w § 1 oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
3. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2 pkt 1, 2c, 3b i 5 mogą prowadzić do
zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie RODO

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium cena – 100%

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:
a. jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo;
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
- w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b. otwarto w stosunku do niego likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub
którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
2171);
c. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Zapytaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą i nie podlega ona badaniu i ocenie.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA ŚCINAWA

Adres

59-330 Ścinawa
dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu
768412600

Fax
768412601

NIP
6922261396

Tytuł projektu
Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.

Numer projektu
POIS.02.05.00-00-0014/16-00

Inne źródła finansowania
Niniejsze ogłoszenie dotyczy również działań promocyjnych w ramach projektu:
1. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na
terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, nr
umowy POIS.02.03.00-00-0067/16-00
2. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy
twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020., nr umowy
RPDS.04.03.01-02-0055/16-00

