
 

   

 

 

Gdańsk, 16.11.2016 

 

 

 

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 

 

 

 

 

 

zaprasza  do złożenia oferty cenowej  na 

„Wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne dla przedsięwzięcia Tripolis "  

zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym Zamawiającego   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro netto (art.4 pkt 8 tekst jednolity 

Dz.U z 2015 poz. 2164 i późn zmianami). 

  



 

   

 

 

ROZDZIAŁ 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiającym jest:  

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

Ul. Długi Targ 39/40 

80-830 Gdańsk 

KRS 0000398498 

NIP 583-315-17-48 

 

2.  Osoba upoważniona do kontaktu: 

Agata Blacharska 

tel.   + 58 526-81-13 

e - mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl 

Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).  

 

ROZDZIAŁ 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem  zamówienia jest Wsparcie eksperckie i doradztwo specjalistyczne dla przedsięwzięcia 

Tripolis zgodnie z wymaganiami i parametrami Zamawiającego określonymi w OPISIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI DORADCZE (Załącznik nr 2).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji opracowanych analiz i dostosowanie ich do wszelkich 

uwag Instytucji Zarządzającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Liderem projektu dla którego ma być świadczona usługa doradcza jest Pomorski Park Naukowo – 

Technologiczny Gdynia w Gdyni. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz PPNT Gdynia na każdym etapie 

realizacji zamówienia. 

5. Usługa będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014 - 2020  

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje się ofertę 

dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

agata.blacharska@metropoliagdansk.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę umocowaną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym), operatora pocztowego, kuriera 

lub dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  Oferta musi zawierać wypełniony 

Formularz Oferty - o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1. 

5. Podpisane oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 306 lub w formie 

elektronicznej, skan podpisanego formularza oferty w formie pdf, należy przesłać na adres mailowy  

agata.blacharska@metropoliagdansk.pl  

6. Oferty należy składać do dnia 23 listopada do godziny 1600 .  

mailto:agata.blacharska@metropoliagdansk.pl


 

   

 

Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Formularz Oferty powinien być ostemplowany pieczątką firmową oraz podpisany i opieczętowany 

pieczątką imienną przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą 

reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy  albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. 

8. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu składającego ofertę i/lub 

podpisania umowy, o ile prawo do podpisania Oferty i/lub umowy nie wynika z innych dokumentów 

złożonych wraz z Ofertą lub informacji widniejących w odpowiednim rejestrze. Oferty niepodpisane 

będą podlegały odrzuceniu. 

9. W przypadku stwierdzenia braków lub niejasności w przedłożonych dokumentach  Zamawiający 

zwraca się do Wykonawców o wyjaśnienie lub ewentualne uzupełnienie brakujących dokumentów we 

wskazanym terminie. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy więcej niż jeden raz o 

wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów jeśli złożone wyjaśnienia lub uzupełnienia będą nadal 

budziły wątpliwości Zamawiającego. 

10. Nie podlegają uzupełnieniu informacje oceniane w ramach kryteriów przyjętych w przedmiotowym 

Zapytaniu ofertowym.  

11. Oferty, które nie spełniły warunków udziału w Zapytaniu ofertowym (już po uzupełnieniu 

dokumentów/złożeniu wyjaśnień) nie podlegają dalszej ocenie i zostaną odrzucone. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

ROZDZIAŁ 4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia 

i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją zamówienia oraz 

wszystkie inne zadania i zobowiązania wynikające z zapisów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym i 

załącznikach, a związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

3. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto i VAT w złotych polskich (PLN) za całość 

przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE NA 

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia 

 

Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca: 

 

1.1.1. w okresie ostatnich 6 lat wykonawca opracował studia wykonalności lub ich aktualizacji 

dla minimum 2 Projektów o wartości minimum 10 mln zł/każdy z dofinansowaniem ze 

środków UE w ramach regionalnych lub krajowych programów operacyjnych, (w tym 

minimum jeden realizowany w partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych), 

które zostały pozytywnie zweryfikowane przez instytucje udzielające wsparcia na etapie 



 

   

 

oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej 

poprawność opracowanej dokumentacji. 

W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy przedstawić dokumenty potwierdzające 

pozytywną weryfikację instytucji udzielającej wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny 

wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanych studiów 

wykonalności, a w przypadku aktualizacji studium wykonalności należy przedstawić dowody 

potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. 

 

1.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada osoby, które będą uczestniczyć przy 

wykonywaniu zamówienia, z następującym doświadczeniem: 

 

1.2.1. minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie 

ostatnich 6 lat studiów wykonalności lub ich aktualizacji dla minimum 2 Projektów  o 

wartości minimum 10 mln zł/każdy, z dofinansowaniem ze  środków UE w ramach 

regionalnych lub krajowych programów operacyjnych, , (w tym minimum jeden 

realizowany w partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych) które zostały 

pozytywnie zweryfikowane przez instytucje udzielające wsparcia na etapie oceny 

merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej 

poprawność opracowanej dokumentacji, 

W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy złożyć dowody, potwierdzające, iż wskazana osoba 

wykonała wymagane studia wykonalności lub ich aktualizację oraz należy przedstawić dla studiów 

wykonalności dokumenty potwierdzające pozytywną weryfikację instytucji udzielającej wsparcia na 

etapie oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej 

poprawność opracowanej dokumentacji, a w przypadku aktualizacji studium wykonalności należy 

przedstawić dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. 

 

 

Pod pojęciem Projekt zamawiający rozumie przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem 

budowę/modernizację/zakup infrastruktury Parków Naukowych, Parków Naukowo-Technologicznych, 

Inkubatorów Przedsiębiorczości w celu świadczenia specjalistycznych usług dedykowanych 

przedsiębiorcom  

 

ROZDZIAŁ 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania: do 23.12.2016  

 

ROZDZIAŁ 7. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami:  

1.1.  cena oferty brutto – 50%  



 

   

 

W ramach kryterium „cena oferty brutto”, z możliwością uzyskania maksymalnie 50 punktów 

zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny: 

 

 

               Cn  x W1 x 100 

C = ------------------------------ 

        Cb 

 

gdzie:  

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena  

Cn – oznacza cenę najniższą,  

Cb – oznacza cenę w badanej ofercie,  

W1 – wskaźnik = 0,50 

 

1.2. Doświadczenie podmiotu: 50%  

Za opracowanie w okresie ostatnich 6 lat  Studiów Wykonalności lub ich aktualizację dla więcej niż 2 

Projektów o wartości minimum 10 mln zł/każdy z dofinansowaniem ze środków UE w ramach 

regionalnych lub krajowych programów operacyjnych, (w tym minimum jeden realizowany w 

partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych) które zostały pozytywnie zweryfikowane przez 

instytucje udzielające wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej 

adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanej dokumentacji. 

W celu potwierdzenia niniejszego warunku należy przedstawić dokumenty potwierdzające 

pozytywną weryfikację instytucji udzielającej wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny 

wykonalności lub innej adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanych studiów 

wykonalności, a w przypadku aktualizacji studium wykonalności należy przedstawić dowody 

potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. 

 

Punktacja w niniejszym kryterium będzie przyznawana następująco (D): 

Dla 3 projektów– 10 punktów 

Dla 4 projektów– 30 punktów 

Dla 5 i więcej projektów– 50 punktów 

 

Uwaga: Wykonanie w okresie ostatnich 6 lat Studium Wykonalności lub jego aktualizacji dla minimum 

2 Projektów o wartości minimum 10 mln zł/każdy z dofinansowaniem ze środków UE w ramach 

regionalnych lub krajowych programów operacyjnych, (w tym minimum jeden realizowany w 

partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez 

instytucje udzielające wsparcia na etapie oceny merytorycznej/oceny wykonalności lub innej 



 

   

 

adekwatnej oceny potwierdzającej poprawność opracowanej dokumentacji, jest warunkiem 

uczestnictwa w postępowaniu. Nie spełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w 

wynikającą z zsumowania punktów uzyskanych w powyższych kryteriach: 

On = C + D  

gdzie:  
On – oznacza łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie; 
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena oferty 
brutto; 
D – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium doświadczenie 

wykonawcy 
2. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana zostanie oferta o niższej cenie.  W 

przypadku gdy złożone oferty o tej samej liczbie uzyskanej punktów zawierają taką samą cenę 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może dokonać poprawienia oczywistych 

omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem 

ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED 

PODPISANIEM UMOWY  

1. Z Wykonawcą którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą podpisana umowa o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 3 (Istotne postanowienia umowy). 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 

oceny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie trwania 

postępowania zarówno przed terminem składania ofert, jak i po jego upływie w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zamówienia.  

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

 

                                            

 



 

   

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz Oferty. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3. Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


