
  

 

 

 

 

 

Znak IRG.271.3.2019     Rogów,  dnia 14.03.2019r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 PZP) 

 

Gmina Rogów zaprasza do składania ofert cenowych na „Pełnienie funkcji 

koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze 

źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów” dofinansowanej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach IV Osi 

Priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania IV.1.1  Odnawialne Źródła Energii – 

ZIT. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

A: Usługa rozliczenia projektu – główne obowiązki: 

- sporządzanie wniosków o zaliczki i płatność wraz z częścią sprawozdawczą - 

rozliczenie zgodnie z zasadami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz prawodawstwem krajowym i unijnym . 

- bieżąca kontrola wydatków w zakresie zgodności z budżetem projektu, 

harmonogramem płatności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w EFRR, 

- przygotowywanie korespondencji dot. projektu (zarówno z Instytucją Zarządzającą jak 

i innymi instytucjami, podmiotami), 

- wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania 

projektu, a nie wymienionych w pkt. A i B, a które dziś nie można przewidzieć.  

- kontrola opisywania wszelkich dokumentów zgodnie z wymogami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

- przygotowanie raportów wymaganych przez Instytucję Zarządzającą, 

- kontakt z instytucją Zarządzającą, 

 

B: Usługa wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi 

i przepisami prawa – główne obowiązki: 

- stosowanie w praktyce dla projektu wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji 

Zarządzającej lub Ministerstwa Rozwoju, w szczególności wytycznych w zakresie 



  

 

 

 

 

 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020,  

- przygotowanie zapytań ofertowych we współpracy z Zamawiającym, 

- przygotowanie SIWZ i  rozstrzyganie postępowań z zakresu udzielanych zamówień, 

- uczestniczenie w spotkaniach i naradach z udziałem inspektora nadzoru oraz 

wykonawcy, organizowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,  

- ochrona interesów Zamawiającego, 

- monitorowanie danych związanych z realizacją projektu (wskaźniki, cele, wydatki), 

- doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji, 

- przygotowywanie notatek i sprawozdań z realizacji projektu m.in. z wykonania 

wskaźników, 

- monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji 

prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, przy zachowaniu 

instrukcji wewnętrznych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu, 

- przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie,  

- proponowanie harmonogramu prac związanych z wdrażaniem projektu, 

- udział w kontrolach projektu, 

- uczestniczenie w spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego 

w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych 

prac. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był obecny co najmniej raz w miesiącu w siedzibie 

Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu 

dalszych prac. 

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i 

zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące 

poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji w  budynkach 

mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogów w 

tym m.in.: Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy: (2,1kWp – 19 szt.; 3kWp - 20 szt.; 4,2kWp - 

21 szt.), Kocioł na biomasę o mocy 24kW – 10 szt., Kolektory słoneczne (Zestaw dwóch 

kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 250l – 4 szt., Zestaw trzech kolektorów 

słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 350l – 10 szt., Zestaw czterech kolektorów 

słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 450l - 1 szt.). 

Na potrzeby realizacji projektu został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz 

wyliczenia efektu ekologicznego dla przedsięwzięcia. 



  

 

 

 

 

 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 w formie  

pisemnej, w języku polskim, oraz powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

Oferta powinna być: 

− opatrzona pieczątką firmową 

− posiadać datę sporządzenia 

− zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP. 

− posiadać wartość (cena) wykonania zamówienia 

 

III. Warunki udziału w zapytaniu cenowym: 

 

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzone złożeniem referencji o 

sprawowaniu funkcji koordynatora dla min. 3 usług polegających na koordynowaniu/ 

zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co 

najmniej 2 osobowym zespołem specjalistów realizującym działania z zakresu realizacji, 

zarządzania i rozliczania projektów inwestycyjnych:  

a) Kierownika Zespołu: osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji 

działań z zakresu koordynowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi.  

b) Członkowie Zespołu: min. jedna osoba posiadająca min. 1 roczne doświadczenie w 

zakresie przygotowania dokumentacji / koordynowania  projektów inwestycyjnych. 

Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie do oferty oświadczenia 

Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 4. 

3. Klauzule społeczne: 

−  wyklucza się z udziału w postępowaniu Wykonawcę, którego prawomocnie skazano 

za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku; 

− wyklucza się z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną 

decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa 

pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. 

Spełnienie klauzul społecznych weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia - załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego. 

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego), iż jest w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej 
wykonanie zamówienia i iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 



  

 

 

 

 

 

- pozostawanie 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. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
wykonawca spełnia albo nie spełnia warunku. 

IV. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedłożenia: 

 

1. Formularz ofertowy – załącznik  nr 1. 

2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2. 

3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 3. 

4. Wykaz osób – załącznik nr 4 

4. Referencje obejmujące wykonanie co najmniej 3 usług polegających na 

koordynowaniu/ zarządzaniu projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE w 

ramach RPO. 

 

V. Termin wykonania: 

 

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.11.2019r (ostateczne rozliczenie wniosku o płatność z Instytucją 

Zarządzającą). 

 

VI. Miejsce realizacji zadania:  – teren Gminy Rogów.  
 

VII. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert. 

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 22.03.2019r. do godz. 

13:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów – ofertę 

należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na „Pełnienie funkcji  

koordynatora dla inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł 

odnawialnych na terenie gminy Rogów””. 

 

VIII. Kontakt z Zamawiającym. 

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani 

Paulina Kowalczyk lub Anna Rapalska tel. 46 874 80 70. 

 

IX. Kryterium wyboru oferty : cena 100% 

 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zadania. 

2. Niekompletne oferty będą odrzucane. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 

 

X. Tryb udzielania zamówienia: 

 

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu  

o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 

2018r. poz. 1986  z późn. zm.).  



  

 

 

 

 

 

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub 

telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej 

(protest, odwołanie, skarga). 

 

 

XI. Zmiana umowy 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy zgodnej z 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w przypadku zgodnej decyzji 

stron umowy lub w zakresie dostosowania postanowień umowy do zaistniałych zmian prawa 

lub umowy o dofinansowanie Projektu. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy 

wymagają formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie strony 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

XII. Informacje dodatkowe: 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

zapytania ofertowego na „Pełnienie funkcji Koordynatora dla inwestycji pn. „Budowa 

instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów””  

bez podania przyczyn.  

 

 

 

Załączniki do zapytania: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie 

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób 

 

 

 

Wójt Gminy Rogów 

     Daniel Kołada 


