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DEP-GK-III.271.17.2020                                                               

  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania opracowania  

wniosku o dofinansowanie  

 

1.  Tryb udzielania zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 

20.000 PLN, a nie przekracza kwoty 50.000 PLN netto, prowadzone w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie § 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro oraz 

prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2680/VIII/19 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. 

2.  Opis przedmiotu zamówienia: 

            Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz wymaganymi 

załącznikami w ramach Programu priorytetowego 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania: Budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej (działki nr 

ewid. 45/34, 45/38, 45/36, 48/23, 48/24, 49/5, 50/5, 51/13, 51/14, obręb B-35). 

           Wniosek dotyczyć będzie przedsięwzięcia, dla którego kwota dofinansowania będzie niższa 

niż 4 mln zł i nie wymagane jest sporządzenie Studium Wykonalności, zgodnie 

z Regulaminem naboru NFOŚiGW.         

Zamawiający posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną Decyzją 

pozwolenia na budowę. 

           Zakres prac obejmuje: 

           Opracowanie i złożenie kompletnego Wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi 

załącznikami, który należy wypełnić i złożyć zgodnie z Regulaminem naboru, 

obowiązującym wzorem wniosku w języku polskim w formie pisemnej, w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej, na nośniku CD/DVD w plikach (.pdf), (.doc), 

(.gwp) lub równoważnych, analiza ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft 

Excel (.xlsx) lub równoważnym w dwóch egzemplarzach. 
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Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku 

o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków 

o Dofinansowanie („GWD”). 

W przypadku uwag NFOŚiGW do wniosku, Wykonawca zobowiązany będzie na etapie 

jego oceny (wg określonych kryteriów) do poprawy dokumentu w terminie wskazanym 

przez NFOŚiGW.  

3.  Termin realizacji zamówienia: złożenie wniosku do 90 dni od daty podpisania umowy. 

4. Istotne warunki umowy: 

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się w następujący 

sposób: 

-   I etap – po złożeniu wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW w wysokości 80 % 

wynagrodzenia brutto, 

-    II etap – po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku do NFOŚiGW wg kryteriów dostępu w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

- III etap – po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku do NFOŚiGW wg kryteriów 

jakościowych w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

Zamawiający po zakończeniu każdego etapu Umowy dokona płatności przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania 

ofert wykonał co najmniej dwie (2) usługi polegające na wykonaniu Wniosku o 

dofinansowanie dla projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj. PSZOK 

lub Sortownia odpadów, o wartości min. 1 mln zł netto każdy (z wyłączeniem aktualizacji), 

które uzyskały dofinansowanie z NFOŚiGW, 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

- Dla usług polegających na wykonaniu Wniosku o dofinansowanie – lista wykonanych 

Wniosków o dofinansowanie, które uzyskały dofinansowanie z NFOŚiGW, dla projektów 

związanych z gospodarką odpadami komunalnymi tj. PSZOK lub Sortownia odpadów o 

wartości min. 1 mln zł netto każdy (z wyłączeniem aktualizacji), w okresie ostatnich trzech 

(3) lat przed terminem składania ofert. Informacja ta powinna potwierdzać spełnienie 

warunku doświadczenia. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające 

wykonanie usługi przez Inwestora. 
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6. Kryteria oceny ofert 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości Wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi 

załącznikami, Zamawiający oprócz kryterium ceny, wprowadził także kryteria pozacenowe 

dotyczące doświadczenia Wykonawcy.  

 

KRYTERIUM nr 1: Cena netto  

Wartość punktowa wagi w [%]: 70%  

Maksymalna liczba punktów dla kryterium: 70 pkt  

 

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 

udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających 

wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji 

obliczenia ceny.  

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki 

wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania 

zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

koszty pracy.  

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

KRYTERIUM nr 2: Doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie dla 

projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  

 

Wartość punktowa wagi w [%]: 30%  

Maksymalna liczba punktów dla kryterium: 30 pkt  

 

Przy ocenie ofert w Kryterium nr 2 - Doświadczenie w opracowaniu wniosków 

o dofinansowanie dla projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - 

Zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę przygotowanych Wniosków o dofinansowanie w 

okresie ostatnich trzech (3) lat przed terminem składania ofert dla projektów związanych 

z gospodarką odpadami komunalnymi (z wyłączeniem aktualizacji), które uzyskały 

dofinansowanie z NFOŚiGW. 
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7. Sposób obliczania kryteriów oceny 

 

1.Każde kryterium oceniane będzie w skali punktowej. 

A. Punkty za Kryterium nr 1 Cena netto (C) zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

 

                                                               Cn 
C =  ------------- x  100 x 0,70 

                                                               Cb 
gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „Cena netto” 

Cn – najniższa cena netto ze wszystkich ważnych badanych ofert 

Cb – cena netto badanej oferty. 

 

B. Punkty za Kryterium nr 2 Doświadczenie w opracowaniu wniosków o dofinansowanie 

dla projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (D1) zostaną 

przyznane wg następujących zasad: 

 

                                                               D1b 
D1 =  ------------- x  100 x 0,30 

                                                               D1n 
 gdzie: 

D1 - wartość punktowa kryterium „Doświadczenie w opracowaniu wniosków 

o dofinansowanie dla projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi” 

D1b – ilość przygotowanych Wniosków o dofinansowanie dla projektów związanych 

z gospodarką odpadami komunalnymi badanej oferty. 

D1n – największa ilość przygotowanych Wniosków o dofinansowanie dla projektów 

związanych z gospodarką odpadami komunalnymi ze wszystkich ważnych badanych ofert 

 

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę 

punktów obliczonych na podstawie wzoru: 

 

                                                          K = C+D1 

gdzie: 

K – Ogólna liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów 

C – Wartość punktowa kryterium „Cena netto”, maksimum 70 punktów 

D1– Wartość punktowa kryterium „Doświadczenie w opracowaniu wniosków 

o dofinansowanie dla projektów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi”, 

maksimum 30 punktów. 
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Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą 

liczbę punktów K za realizację Zamówienia, zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalna 

liczba punktów jaka może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert 

wynosi 100 punktów. 

2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

8.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach wymaganych od Wykonawców  

Wykonawca winien złożyć:  

a) ofertę, która winna zawierać cenę ofertową brutto, cenę ofertową netto oraz podatek 

VAT za realizację zamówienia,  

b) ofertę i załączniki do oferty (tj. wymagane dokumenty) podpisane przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji,  

c) dokumenty do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę,  

d) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w 

innym języku niż język polski powinno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem 

na język polski,  

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia 

oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

9.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz   

przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

W celu kontaktu z Zamawiającym należy: 

a)korespondencję do Zamawiającego należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

komunalny@uml.lodz.pl, powołując się w tytule na numer referencyjny postępowania  

DEP-GK-III.271.17.2020.  

b)korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza 

to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz 

z tłumaczeniem na język polski.  

 

10.  Informacje o prawie Zamawiającego  

Zamawiający ma prawo do:  

a) odwołania lub zmiany warunków postępowania,  

b) zamknięcia postępowania bez wyboru oferty,  

c) dokonania oceny oferty a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu,  
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d) żądania od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 

ofert i dokumentów lub uzupełnień dokumentów.  

 

11.  Miejsce i termin składania ofert 

 

Obowiązującą formą złożenia ważnej oferty jest przesłanie jej wraz z załącznikami: 

1) drogą pocztową na adres:   Urząd Miasta Łodzi  

                               Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 

                                                Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

                                                     z dopiskiem 

        dostarczyć do: Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź     

lub 

 2) osobiste złożenie:              Urząd Miasta Łodzi  

                               Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 

                                                Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

                                                    z dopiskiem 

dostarczyć do: Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź        

do dnia 1 grudnia 2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu 

do Wydziału) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

 

Oferta na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla realizacji projektu pn. Budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej 

NIE OTWIERAĆ PRZED 1 GRUDNIA 2020 r. GODZINA 16:00 

 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

Inspektor Joanna Marchwicka 

E-mail: j.marchwicka@uml.lodz.pl , nr telefonu: 42 638 49 02 
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