Żarów, dnia 08 grudnia 2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 – aktualizacja, opracowanie Studium wykonalności
oraz przygotowanie Wniosku o dofinansowanie" stanowiące podstawę udzielania wsparcia
w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Żarów na lata 2011-2020 –
aktualizacja zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Wytycznymi
programowymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania
lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020
b) opracowanie Studium wykonalności projektu zgodnie z obowiązującym w trakcie
realizacji zamówienia prawem wspólnotowym i krajowym oraz zapisami Instytucji
Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 określającymi zasady przygotowania studium wykonalności.
c) przygotowanie i złożenie wraz z załącznikami Wniosku o dofinansowanie zgodnie
z obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia prawem wspólnotowym i prawem
krajowym oraz zapisami Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 określającymi zasady przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Termin realizacji zamówienia:
a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 pkt.a: do 30 czerwca
2015r.
b) Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 2 pkt. b, c: w terminie
10 dni przed dniem zakończenia naboru wniosków określonym w dokumentacji
konkursowej.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału

w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów wg ponizej wymienionych
kryteriów:
a) Cena – waga 90 %
najniższa cenowo oferta otrzyma 90 pkt.
Liczba punktów = (cena najtańszej oferty / cena oferty) x 90
b) Doświadczenie wykonawcy – waga 10%,
minimum dwie pozytywne opinie podmiotu publicznego w zakresie opracowania
dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej
na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych. Na potwierdzenie tego warunku Oferent
musi załączyć referencje z opracowania dokumentu.
5. Miejsce, termin oraz sposób przygotowania i dostarczenia ofert:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru formularza oferty będącego
załącznikiem do niniejszego zapytania,
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać
pocztą na adres Zamawiającego, w zapieczętowanej kopercie do dnia 18 grudnia 2015r. do
godziny 15:30. Decyduje data wpływu oferty.
c) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego www.um.zarow.pl w Żarowie oraz
telefonicznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Osoby do kontaktu: Anita Juralewicz tel: 74 8580 591 wew. 348 oraz adresem e-mail:
a.juralewicz@um.zarow.pl
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie
www.um.zarow.pl w zakładce "rewitalizacja miasta Żarów"
Spis załączników:
1. Formularz oferty

