





SP.ZZOZ.ZP/25/2017			         	           Przasnysz, 13.11.2017 r 
Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami na  konkurs  ogłoszony od 30.06.2017r do 11.12.2017r  przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej VI Jakość życia Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Typ projektu: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb”, ogłoszonym  na stronie www.funduszeeuroprejskie.gov.pl  zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,                        ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamówienia:
1. Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami na  konkurs  ogłoszony od 30.06.2017r do 11.12.2017r  przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej VI Jakość życia Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Typ projektu: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb”, ogłoszonym  na stronie www.funduszeeuroprejskie.gov.pl w tym:
1.1. przygotowanie  wniosku aplikacyjnego  wraz  z  załącznikami wg aktualnego Regulaminu Konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/1 w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej oraz w systemie MEWA 2.0. Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami  i  wytycznymi  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
1.2. przygotowanie studium wykonalności  (załącznik  do  wniosku  składanego   w  ramach konkursu) w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF, Microsoft Office lub równoważne; analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel) oraz w systemie MEWA 2.0. Studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
1.3. przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego  zgodnego z przepisami dotyczącymi jego treści i opracowania w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej  (plik PDF,  Microsoft  Office lub  równoważne)  oraz w systemie MEWA 2.0.
1.4. przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ
1.5. przygotowanie wszystkich wymaganych w regulaminie Konkursu załączników do wniosku o dofinansowanie w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF,  Microsoft  Office lub  równoważne) oraz w systemie MEWA 2.0.
2. Zamawiający wymaga współdziałania Wykonawcy w zakresie dokonania uzupełnień do wniosku oraz załączników wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4. Płatność w ratach:
   1)	Pierwsza rata w wysokości 50% płatna w terminie 30 dni po przekazaniu dokumentów (dokumentacji aplikacyjnej z załącznikami)
2) Druga rata w wysokości  50%  płatna w terminie 30 dni po spełnieniu poniższych punktów razem:
  - przyjęciu wniosku oraz dokonaniu jego oceny i weryfikacji,
  - zakończeniu procedury rozpatrywania wniosku oraz usunięciu ewentualnych braków
  - przyjęciu pozytywnym wniosku do etapu przydziału środków finansowych 
Zadania, które będą obejmować Projekt o dofinansowanie
	1. Przedmiotem projektu jest:
	a) zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz związane z tym:
	- prace budowlano – montażowe
	- przebudowa/budowa infrastruktury technicznej 
	- prace rozbiórkowe
	- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 
	w celu dostosowania pomieszczeń budynku do wymogów zakupionego w ramach projektu sprzętu/środków trwałych

Warunki udziału
Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest:
- doświadczenie zawodowe o charakterze podobnym. 
Wykonawca musi się wykazać wykonaniem min 1 usługi polegającej na opracowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego, przygotowaniu wniosku w systemie IOWISZ wraz z załącznikami, który otrzymał dofinansowanie ze środków zagranicznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Potwierdzeniem wykonania będzie oświadczenie, które wygrywający zapytanie musi potwierdzić odpowiednimi dowodami.  – zał. nr 2

Z oświadczenia musi wyraźnie wynikać, że Wykonawca opracował studium dla projektu, który otrzymał dofinansowanie. 
Kryterium oceny:
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
	Cena – 80 %

2.  Doświadczenie – 15 %
3.  Posiadanie certyfikatu „dobrych praktyk” ITIL Fundation– 5%
	
Ad. 1
Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:
 
              najniższa cena ofertowa brutto
C =     ----------------------------------------- x  80%
  		 cena oferty badanej brutto
Ad 2.
- za wykonanie 1 usługi polegającej na opracowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno użytkowego,  przygotowaniu wniosku w systemie IOWISZ wraz z załącznikami który otrzymał dofinansowanie ze środków zagranicznych– 0 pkt.
- za wykonanie 2 usług polegających na opracowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowaniu wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami, który otrzymał dofinansowanie ze środków zagranicznych– 5 pkt.
- za wykonanie 3 i więcej usług polegających na opracowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności, przygotowaniu wniosku w systemie IOWISZ oraz programu funkcjonalno użytkowego wraz z załącznikami, który otrzymał dofinansowanie ze środków zagranicznych– 15 pkt.
Ad. 3. 
- brak certyfikatu „dobrych praktyk” ITIL Foundation – 0 pkt. 
- za posiadanie certyfikatu „dobrych praktyk” ITIL Foundation – 
5 pkt. 

W przypadku posiadania certyfikatu należy załączyć do oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy:
- zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania.
Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu,                    ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz,  pok. Z110 
nazwa Wykonawcy
adres Wykonawcy
				SPZZOZ
				Ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

„Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla SPZZOZ Przasnysz – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Nie otwierać przed dn. ………….. r  godz. 10:00

Nie otwierać przed dniem  ………………  godz. 10.30








Forma złożenia ofert:
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów – zgodnie z zał. nr 1 . Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 
Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę. 
Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem:



















Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
- oferta cenowa – wg załącznika nr 1
- wzór umowy wg załącznika nr 3
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
-  wypełnione załączniki wynikające z niniejszego zapytania.

nazwa Wykonawcy
adres Wykonawcy
				SPZZOZ
				Ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

„Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej”

Nie otwierać przed 22.11.2017 r godz. 10:00







Termin wykonania 
1. Studium wykonalności do 04.12.2017 r. 
2. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do 04.12.2017 r. 
3. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do 04.12.2017 r. 
4. Przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ do 04.12.2017 r.
Termin złożenia ofert:
22.11.2017 r. do godziny 10:00
( podpis Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie służy odwołanie.











Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA


Dane Wykonawcy
Nazwa firmy / Nazwisko i imię  ......................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Tel. ...................................... fax. ................................ e-mail .....................................................
NIP: .................................................................... REGON: .........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:
 
„Kompleksowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej”


Wartość netto: ……………………
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT: …………………..

Wartość brutto: ………………….
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)



Zobowiązania Wykonawcy
1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.



......................................................
(pieczątka i podpis)







Załącznik nr 2


................................................
  (pieczęć wykonawcy)



WYKAZ  USŁUG

Wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie



 Przedmiot usługi 

Wartość usługi  brutto

Data wykonywania usługi 

Nazwa i siedziba 
Zamawiającego,
 

































Do wykazu należy dołączyć dowody,  że zamówienia te zostały wykonane należycie.



....................................., data ……………. 2017 r.                                                                    
           (miejscowość)

………...............................................
                                                                                                                                                        (pełnomocny przedstawiciel wykonawcy








Załącznik nr 3
UMOWA nr ……………..
Zawarta w Przasnyszu w dniu ………………………………….. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  
06-300  Przasnysz, ul. Sadowa 9

KRS 0000137844, NIP 761 13 33 881, REGON 000302480

reprezentowanym przez:
   
Dyrektora SP ZZOZ - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………………………………….

KRS ………………….., NIP ………………………, REGON ……………………………..

reprezentowanym przez:
………………………………..

zwanym dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ”
o treści następującej:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obejmującym:
1.1. przygotowanie  wniosku aplikacyjnego  wraz  z  załącznikami wg aktualnego Regulaminu Konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/1 w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej oraz w systemie MEWA 2.0. Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami  i  wytycznymi  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
1.2. przygotowanie studium wykonalności  (załącznik  do  wniosku  składanego   w  ramach konkursu) w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF, Microsoft Office lub równoważne; analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel) oraz w systemie MEWA 2.0. Studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
1.3. przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego  zgodnego z przepisami dotyczącymi jego treści i opracowania w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej  (plik PDF,  Microsoft  Office lub  równoważne)  oraz w systemie MEWA 2.0.
1.4. przygotowanie wniosku w systemie IOWISZ
1.5. przygotowanie wszystkich wymaganych w regulaminie Konkursu załączników do wniosku o dofinansowanie w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (plik PDF,  Microsoft  Office lub  równoważne) oraz w systemie MEWA 2.0.
2.  Z uwagi na fakt, że sam wniosek jest w postaci elektronicznej i jest sporządzany na podstawie elementów wymienionych wyżej nie przewidujemy płatność za jego przygotowanie. Elektroniczny wniosek jest przesyłany elektronicznie do Instytucji pośredniczącej. 
§ 2
1.  Przedmiotem projektu jest:
a) zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz związane z tym:
- prace budowlano – montażowe
- przebudowa/budowa infrastruktury technicznej 
- prace rozbiórkowe
- usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w celu dostosowania pomieszczeń budynku do wymogów zakupionego w ramach projektu sprzętu/środków trwałych
§ 3
1.	W celu rzetelnego wykonania przez WYKONAWCĘ przyjętych na siebie obowiązków ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się udostępnić WYKONAWCY wszelkie niezbędne dokumenty i informacje, a w szczególności:
	Dokumenty założycielskie, rejestrowe i organizacyjne ZAMAWIAJĄCEGO,
	Sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe oraz inne dokumenty niezbędne do należytego   wykonania zlecenia, 
	Wyczerpujące informacje i wyjaśnienia potrzebne do opracowania wszystkich dokumentów będących przedmiotem realizacji niniejszej umowy.

2.	WYKONAWCA, któremu ZAMAWIAJĄCY powierzył wykonanie zlecenia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i okoliczności poznanych i udostępnionych w trakcie realizacji zlecenia.
3.	ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że dokumenty udostępnione WYKONAWCY nie mogą być rozpowszechniane w celach innych niż przewidziane niniejszą umową.

§ 4
1.	Dokumenty określone w § 1 WYKONAWCA przygotuje bez zbędnej zwłoki w terminie nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem terminu naboru wniosków.
2.	Zamawiający przedłoży Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty, wskazane mu przez Wykonawcę, wymagane przez właściwą instytucję oraz obowiązujące przepisy prawa w procesie aplikacji o dotację.
3.	Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie papierowej                        w jednym egzemplarzu oraz płycie CD oraz za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0
4.	W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich poprawy. Wezwanie takie nastąpi na piśmie lub mailowo natychmiast po stwierdzeniu błędów.
5.	W razie wezwania do dokonania poprawek, Wykonawca dokona ich w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty uzyskania informacji o konieczności dokonania poprawek.

§ 5
1.	Za wykonane czynności, o której mowa w § 1 WYKONAWCA otrzyma od ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenie w wysokości ……………………. (słownie: …………………. złotych zero groszy) plus 23% podatku VAT
2.	Zapłata nastąpi w dwóch ratach:
1)	Pierwsza rata w wysokości (50%) …………………… (słownie: ……………………….złotych zero groszy) plus 23% podatku VAT płatna w terminie 30 dni po przekazaniu dokumentów o których mowa w § 1 oraz
2)	Druga rata w wysokości  50%  płatna w terminie 30 dni po spełnieniu poniższych punktów razem: 
  - przyjęciu wniosku oraz dokonaniu jego oceny i weryfikacji,
  - zakończeniu procedury rozpatrywania wniosku oraz usunięciu ewentualnych braków
  - przyjęciu pozytywnym wniosku do etapu przydziału środków finansowych 
3.	Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą faktury VAT. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez strony umowy bez zastrzeżeń.
4.	W przypadku nie przyznania dofinansowania kwota wynikająca z pkt. 2.2)  nie będzie realizowana.
5.	Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6
1.  Strony dopuszczają stosowanie kar umownych,
	w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości nie zrealizowanego zamówienia, 

w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
	w przypadku zwłoki w usunięciu wad, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
§ 7
1.	Umowa została zawarta do dnia przyznania dotacji na dofinansowanie projektu
§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 9

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
2.  Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a)  zmiany osób upoważnionych do reprezentacji,
b) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,
c) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w każdym przypadku, kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
d) Zmian przepisów dotyczących stawki pod. VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
e) 	zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
f) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy
3.  W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 10
Właściwym do rozstrzygania sporów mających wyniknąć w wyniku realizacji umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej                  ze Stron. 
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