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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 
 
 
 

Marianowo, 27 marca 2013 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
tel/fax 91 578 25 18 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
www: lgr-sieja.pl 
 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2013 
na wykonanie usługi Koordynatora Projektu dla projektu pt. PRZYSTANEK RYBY, 

realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  
1. Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87; 

REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733  – LIDER PROJEKTU 
 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku ul. 28-go 
Lutego 16, 78-400 Szczecinek; NIP:673-187-64-54; REGON: 320741645; KRS: 0000340574 
- PARTNER PROJEKTU 

 
3. Lokalną Grupą Rybacką ”Zalew Szczeciński” ul. Dworcowa 4; 72-602 Świnoujście; NIP: 

8551572699, REGON: 320764818; KRS: 0000342096 – PARTNER PROJEKTU 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiających usługi polegającej na 
pełnieniu funkcji Koordynatora Projektu dla projektu pt. PRZYSTANEK RYBY 
realizowanego w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i 
międzynarodowej w ramach, którego mogą być realizowane operacje polegające na 
promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR”, objętego 
osią priorytetową 4 Programu Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 
 

2. Projekt dotyczy promocji obszarów i działań Partnerów realizujących projekt w ramach Osi 4 
Programu Operacyjnego RYBY, poprzez posadowienie w każdej gminie  członkowskiej 
Stowarzyszeń  obiektów (typu np. wiata autobusowa) i umieszczenia na nich spójnych  
graficznie treści wizualizacyjno -promocyjnych. 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 „Zakres obowiązków 
Koordynatora Projektu” oraz załącznik nr 2 „Wzór Umowy”.   
 

4. Przedmiotowa usługa będzie dzieliła się na 2 etapy, zgodnie z cyklem realizacji Projektu, tzn. 
na Etap I – przygotowanie Projektu, związany z usługami doradztwa przed złożeniem 
Wniosku o dofinansowanie oraz Etap II – realizacja i wdrożenie Projektu, których zakres 
został szczegółowo określony w załączniku nr 2 „Wzór Umowy”. 
 

5. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji całości zamówienia w terminie trwania 
usługi. Czas realizacji usługi najpóźniej do końca kwietnia 2014 roku. 
 

6. Wartość usługi objętej I etapem Projektu nie może przekroczyć 25% wartości całkowitej. 

7. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Oferentem po wyborze oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 „Wzór 
umowy”. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w języku polskim, napisaną w sposób trwały. 
 

2. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty podpisuje własnoręcznie osoba 

reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie 

wynikać uprawnienie do podpisania oferty. Wymagane dokumenty można złożyć w formie 

kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
                                      

Złożona oferta musi zawierać minimalnie: 

- datę sporządzenia oferty, 

- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer NIP i REGON, numer telefonu, adres e-mail 

- zestawienie kosztów za wykonanie usługi, w podziale na koszty wykonania I i II etapu projektu 

(załącznik nr 1) 

  - oświadczenia, referencje stanowiące potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru oferty. 

  

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Oferta powinna być przesłana w jednej ze wskazanych form: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl  

 faxem pod nr: 91 578 25 18 
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 pocztą (tradycyjną, kurierem) lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie 

„SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 
do godz. 1500 w dniu 05 kwietnia 2013 roku (piątek). 

 

V. OCENA OFERT I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zamawiający dokonają oceny ważności ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej do dnia 11 
kwietnia 2013 r. 

 

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: cena (60%) i doświadczenie Wykonawcy (40 %): 

 

1. Cena oferty - maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy 
w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt. 
 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt (Cn = 60 pkt). 
 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Cn = 100 x 60% x (Cmin/Cb), gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

2. Doświadczenie Wykonawcy - maksymalna liczba punktów, która może zostać 
przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt.  
Ocena dokonywana będzie w oparciu o przekazane w formie oświadczenia informacje na 

temat doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług zbliżonych do przedmiotu zapytania 

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, poświadczonych dokumentami 

potwierdzającymi ich prawidłową realizację np. referencje / poświadczenia. 

 

Aby oferta Wykonawcy została uznana za ważną, każdy Wykonawca musi spełnić wymóg 

posiadania minimalnego doświadczenia dla każdego spośród wskazanych poniżej 

podkryteriów. Spełnienie przez Wykonawcę każdego ze wskazanych podkryteriów odbywać 

się będzie wg. systemu oceny (0/1). 

 

Na wartość kryterium doświadczenia Wykonawcy składają się: 
- podkryterium A - ilość zrealizowanych (zakończonych) usług z zakresu koordynacji 

projektów / inżynierii projektowej dla projektów o charakterze infrastrukturalnym (roboty / 

dostawy), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (RPO, POIiŚ, POIG, PO PT, 

PROW, PO Ryby) – max 20 pkt 
Oferta z największą ilością koordynowanych projektów otrzyma 15 pkt (Ina = 15 pkt). 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
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Ina = 100 x 20% x (Ikb/Ikmax), gdzie: 

Ikb – ilość koordynowanych projektów w ramach oferty badanej, 

Ikmax – największa ilość projektów koordynowanych spośród złożonych ofert. 

 

- podkryterium B – ilość przygotowanych przez Wykonawcę wniosków aplikacyjnych na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego i/lub Lokalnych Grup Rybackich (LGR) w ramach 

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” PO RYBY, które uzyskały dofinansowanie 

- max 15 pkt  
 

Oferta z największą ilością dofinansowanych projektów otrzyma 15 pkt (Inb = 15 pkt). 

 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Inb = 100 x 15% x (Ipb/Ipmax), gdzie: 
Ipb – ilość dofinansowanych projektów w ramach oferty badanej, 

Ipmax – największa ilość dofinansowanych projektów spośród złożonych ofert. 

 

- podkryterium C – doświadczenie z zakresu opracowywania i wdrażania procedur Prawa 

Zamówień Publicznych, w tym przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) dla projektów o charakterze infrastrukturalnym (roboty/dostawy), 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (RPO, POIiŚ, POIG, PO PT, PROW, PO 

Ryby) – max 5 pkt  
 

Oferta z największą ilością doświadczeń z zakresu opracowywania i wdrażania procedur Prawa 

Zamówień Publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej otrzyma 

5 pkt (Inc = 5 pkt). 
 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 

Inc = 100 x 5 % x (IPZPb/IPZPmax), gdzie: 

IPZPb – ilość doświadczeń z zakresu opracowywania i wdrażania procedur Prawa Zamówień 

Publicznych w ramach oferty badanej, 

IPZPkmax – największa ilość doświadczeń z zakresu opracowywania i wdrażania procedur 

Prawa Zamówień Publicznych spośród złożonych ofert. 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni warunki określone 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz 

doświadczenia, ustalona w oparciu o następujący wzór, przy czym otrzymany wynik (P) zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku: 

P = Cn + Ina + Inb + Inc 
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Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i doświadczenia Wykonawcy w realizacji 

przedmiotowego szkolenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając 

informację na stronie www.lgr-sieja.pl. Wykonawca wybranej oferty zostanie zawiadomiony 

dodatkowo za  pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowe informacje w przypadku pytań będą przekazywane, bez zbędnej zwłoki, drogą 

mailową. Pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: lgr-sieja@wp.pl lub przesyłać 

faxem pod nr 91 578 25 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Załącznik nr 1 - WZÓR OFERTY- 
 

......................................................................................                                                                                                  ....................................................................... 
(pieczęć oferenta z adresem)                                                                   (miejscowość, data) 
 

Tel………….. e-mail ………………………. 

NIP ………………… REGON …………… 

                                                                                                                           Stowarzyszenie „SIEJA” 
                                                                                                                                                                         ul. Mieszka I 1 
                                                                                                                                                                       73-121 Marianowo 

 
 

OFERTA 
na wykonanie usługi Koordynatora Projektu pt. PRZYSTANEK RYBY, realizowanego w ramach środka 4.2. Programu Operacyjnego 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” 

Rodzaj usługi  
 
 

Cena netto Cena brutto 

I ETAP - koordynowanie i monitorowanie przebiegu przygotowania realizacji projektu pod kątem formalno-
organizacyjnym na etapie planowania operacji i składania wniosku o dofinansowanie  

  

II ETAP - realizacja, wdrożenie i rozliczenie Projektu   

ŁĄCZNY KOSZT USŁUGI   

 
 
W załączeniu (np.: oświadczenia, opisy, referencje i rekomendacje)………………………………………………………………………………………...  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

………………………………………………..……………………….. 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty 


