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Świdnica, dnia 21 lutego 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. Św. Trójcy
Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica
zwana dalej „Zamawiającym"
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.:

„Świadczenie pomocy prawnej na rzecz prowadzącego postępowania"
w ramach projektu: „Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej
enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę
plebanii I w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej" w ramach
programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014
Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego nie podlega przepisom ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.). W
odniesieniu do niniejszej procedury zastosowanie mają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. Św. Trójcy
Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica
adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.luteranskaenklawa.pl/
Osoba do kontaktu: Bożena Pytel tel. 601 096228

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie
zamówienia, a także doradztwo w toku prowadzonych procedur wyłonienia wykonawcy
zadania w zakresie rewitalizacji zabytkowego cmentarza przy Kościele Pokoju w Świdnicy w
ramach realizacji projektu: "Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie
świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację
cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielkokulturowej oferty kulturalnej,
edukacyjnej i społecznej" w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014".

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację projektową dla robót budowlanych
dostarczy Zamawiający.

III: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY W OFERCIE:
1. Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym
końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1
grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.
Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w ofercie będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym
mowa wart. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

IV: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia podpisania umowy z
Wykonawcą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy
potrzeba taka będzie wynikać z uwarunkowań związanych z realizacją projektu, w tym
uzgodnień z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej dokumentacji dla zamówienia
udzielanego przy uwzględnieniu zasad konkurencyjności lub zamówień publicznych
udzielanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu lub
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

VI: MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem na adres:
Parafia Ewangelicko - Augsburska, PI. Pokoju 6
58 - 100 Świdnica
e-mail: kosciol@kosciolpokoju.pl tel./fax: +48 74 852 28 14; +48 74 852 28 14
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 luty 2015 r. godz. 12:00

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Kryteria wyboru oferty:
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z
przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały
odrzucone,
b) przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
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- Cena (C) waga -100%
2. Kryterium ocenione będzie wg następującego wzoru:
C=

C min
C bad

X 100 pkt

gdzie:
c - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA
Cmin - najniższa cena spośród ofert
Cbad - cena oferty badanej,
3. Wybór oferty nastąpi poprzez porównanie co najmniej dwóch ważnych ofert, pochodzących
od różnych wykonawców, z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w pkt 2. W
przypadku niewpłynięcia wymaganej ilości ofert (w tym żadnej oferty) w postępowaniu
Zamawiający unieważni postępowanie i przeprowadzi je ponownie.
IX. PYTANIA, ZMIANY I UNIEWAŻNIENIE
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego lub załączników. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je
Wykonawcy oraz adresem e-mail. Odpowiedzi na wszystkie zebrane pytania, bez podania
danych pytającego, zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących
okolicznościach:
a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
b) jeżeli zostaną złożone mniej niż 2 ważne oferty;
c) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub
merytoryczna w dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie
wyboru oferty w sposób gwarantujący konkurencyjność.

X. WYNIK
Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej projektu.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,

………………………………………………………………….
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Załącznik nr 1
….................................................
(dane Oferenta)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zapytania ofertowego
„Świadczenie pomocy prawnej na rzecz prowadzącego postępowania"
realizowanego w ramach projektu: „„Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie
świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację
cmentarza i przebudowę plebanii I w celu zapewnienia wielokulturowej oferty kulturalnej,
edukacyjnej i społecznej"

oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę brutto: ………………………………. PLN
(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………),

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności
będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję
potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego.
Oświadczam, że wykonałem / nie wykonałem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert co najmniej jedną dokumentację dla zamówienia udzielanego przy
uwzględnieniu zasad konkurencyjności lub zamówień publicznych udzielanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

* - niepotrzebne skreślić.

...........................................................
(podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)

.............................. ,dnia .............………………

