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Zapytanieofertowe
nf 7b/2017
dotyczqcekompleksowejobslugiw zakresiekoordynaciimerytorycznejprojektu oraz
obslugifinansoweiw proiekciepn.
Lwigr6d wraz z basenemleczniszymz wod4
,,Budowazakladuprzyrodoleczniczego
mineralnEw Krynicy Zdroiu"

Zamawiajqcy:
- wypoczynkowyLwigr6dsp.z o.o.
osrodekSanatoryjno
ul, Nitribitta6
3B-380Krynica"Zdrdj
OSrodekSanatoryjno - Wypoczynkowy,,Lwigr6d' Sp. z o.o. w Krynicy Zdr6j, Park
RomanaNitribitta 6,33-380 Krynica Zdr6j zapraszado zlozeniaoferty na kompleksow4
obslrugew zakresie koordylacji mer]torycznei projektu oraz obslugi finansowej
projektupn.,,Budowazakladu plzyrodoleczniczegoLwigr6d wraz z basenemleczniczym
z wodEmineralnE w Krynicy Zdroru", realizowanego
w ramachProgramuoperacyjnego
wojew6dztwa Malopolskiegona lata 201,4"2020wsp6lfinaDsowanego
ze irodk6w
Europejskiego
FunduszuRozwojuRegjonalnego,
6. OSpriorytetowaDziedzict\toregionolne,
potencjal6wregionu,Poddziala\ie6.3.2 Wsparcie
Dzialanie6.3 Rozwdj wewnQtrznych
mi ejscowolci uzdrowiskowych.
prowadzone jest w formie zapytanja ofertowego zgodnie z zasadq
PostQpowanie
konkurencvinoici obowiEzujqcE
w ramach Wltycznych w zakresie kwalifikowalno6ci
\aydatk6w w ramach EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego,Europejskiego
FunduszuSpolecznegooruz FunduszuSpdinoici na )ata 201,4-2020oraz Wytycznych
w zakresiekwalifikowalnosci
wydatk6ww ramachProgramuoperacyjnegoWojew6dztwa
2014-2020.
Matopolskiego
Wsp6lnyslownik zam6wieniaCPV
projekteminneniz w zakresjerobot budowlanych
79421100"1
" Uslugizarz4dzania
79211000-6Uslugiksiegowe
Przedmiotzam6wienia:
Pnedmiotemzam6wieniajest wyb6r nykonawc, kt6ry bQdziekoordynowal prolekt oraz
proiekcie pn. ,,Budowa zakladu
zaimowal siq rozliczaniem finansowym w
przyrodoleczniczego
Lwigr6d wraz z basenemleczniczymz wod4 mineraln4w Krynicy
Zdrojr"
projektu jest rozbudowaoSrodkaLwigr6d w Krynicy - Zdroju o budynek
PrzedrDiotem
mieszczqcyzaklad pEyrodoleczniczywraz z basenem z wodE mineralnE.Zadanie
inwestycine obejmuje\aykonanie[ob6t rozbi6rkowych,budowlanych,wykohczeniowych,
wykonanieniecki basenuwraz z technologiEuzdatnianiawody, zakup i montaz windy,
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przeprowadzenieprac zwjqzanychz zagospodarowaniem
terenu, wykonanie instalacji
W ramachpromocjiproiektu
sanitarnych
i elektrycznych
orazdostaweurzqdzerimedycznych.
w miejscurealizacjiinwestycjiumieszczona
zostanietablica informacyino- pami4tkowa.
Projekt ma na celu poszerzenieoferty sanatorium przy uwzglQdnieniupotencjalu
uzdrowiskowa,jaki stanowi4 mieiscowewody mineralne.Przyiqta koncepciarozwrnie
i uzupelniofertQturystycznqregionuo basenze szczawqorazptzyczynisiQdo zwiekszenia
poziomuzatrudnienia.
Porealizacjiprojekiustworzonychzostaniew osrodkudodatkowych
6
llykonany
zostanje
w
etat6w. Nowoprojektowanybudynek
technologii tradycyjnej
w dokumentacji
i nawiqz),waa
bqdziedo istnieiqcychobiekt6wsanatorium.Zaproponowane
rozwi4zaniaarchitektoniczne,
technicznei technologiczne
sq zgodne z obowiqzujqcymi
normamii przepisamiprawa budowlanegooraz wiedzy technicznej.Ponadtoprzyjetedo
wykonaniaprojekqTinstalacjisanilarnychi elektrycznychprzedstawiajEwysoki stopiei
energooszczqdnoSci.
Zakupionematerjaly gwarantowaf bqdq natomiastwysoki poziom
jakoSciowy,
na rynkulokalnym.
a okreSlone
w kosztorysie
cenys4zgodnez obowiEzuj4cymi
Do zadaf i zakresuobowiqzk6wkoordynatoramerytoaycznego
bedzienaleialo:
- weryfikowanierealizowanych
prac,
i zrealizowanych
- sprawdzanie
zgodnoSci
realizaciizadai z harmonogramem,
- bieZqce
projektem,
zaru4dzanie
- koord',nacja
- ekonomicznej
obslugi,'inansowo
orazpromocjiprojektu,
- sporzEdzanie
i koicowychz realizacjiprojektu,
raport6wczEstko!,!ych
- prowadzeniekampaniiinformacio
promocyjnei,
- przygoto\41,!vanie
w ramachprocedurywyboruwykonawc6w;
dokumentacji
- przygotowanie
opisuprzedmiotuzam6wieniai specyfikacji
technicznych,
szacowanie
wartoici zam6wienia,sporzEdzenietresci zapltaf ofertowych, przygotowanie
dokument6ww ramach procedur udzielaniazam6wieri publicznychz pelnym
uwzglQdnieniemwwcznych zasad kwalifikowalno6ciwydatk6w w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu
Spolecznegooraz FunduszuSpdjnoscina lata 2014-2020 i Prawa Zam6wiei
Publicznych,
kontaktowanie
siQz beneficjentem,
obslugaCentralnego
Sys!emuTeleinformatycznego
SL2014
Do zadari i zakresu obowiqzk6w specjalisty ds. finansowei obslugi projektu bqdzie
naleialo:
- retestrowanie
i sprawdzanie
dokument6wksiQgowych
orazprowadzenie
syntetycznej
projektu,
i analitycznej
ewidencjiksjqgowejw zakresie.ealizacji
- kon-rolakwalifikow"lno(cikosztow,
prowadzenie
rejestrllum6wizlecehwzakresieprojektu,
- prowadzenie
w zakresieproiektu,
rozliczeffinansowych
.- sporz4dzanie
okresowf/ch
sprawozdaibudzetovq/ch
orazinformacji,analizirozliczeh
zwykorzystaniem
Srodk6wnarealizacjQprojektll,
- sporz4dzanieharmonogramuplatnoSci,
- sporzqdzanie
wniosk6wo piatno56,
raport6wfinansowych,
sporzEdz3nie
- kontaktowanie
siqz beneficjentem,
- obslugaCentralnego
SystemuTeleinformatycznego
SL2014,
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Warunki udzialu w postqpowaniuoraz opis sposobudokonlvania ich spelniania
o udzieleniezam6wieniamogesig ubiega6Wykonawcy,kt6rzy posiadajqniezbgdn4wiedze
w szczeg6lnoSci:
i doswiadczenie
dowykonaniazam6wienia
- znajomosifunkcionowania
i uZltkowaniasystemuSL2014;
- znaiomosi wltycznych w zakresie kwalifikowalno(ci wydatk6w w ramach
Eurcpejskiego FundlrszLr Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu
Spolecznego
orazFunduszu
Sp6jno6ci
nalata2014-2020;
- znajomoSa
UstawyPrawoZam6wiefiPublicznych.
Jeieli wykonawca/oferent nie spelni chotbyjednegoz powyZszychwarunk6w zostanie
wylduczonya iego oferta odrzucona.
W celu potwierdzenia spelnienia powyzszychwarunk6w udzialu w postqpowaniu
Wykonawca/Oferent:
- oswiadczyo znajomoscj:
i uiytkowaniasystemuSL20l4,vtyrycznych
funkcjonowania
wydatk6ww ramachEuropejskiego
FunduszuRozwoiu
w zakresiekwalifjkowalnosci
Regionalnego,
Europejskiego
FunduszuSpolecznego
oraz FunduszuSp6jnoscina lata
- popEezwypelnienieZal4cznika
nr 2 wraz
2074-2020,
PrawaZam6wiefiPublicznych
i uzytkowania
z zal4czeniem
dowod6wna okreilenieo znajomo6cifunkcjonowania
systemuSL2014i wlq'cznych.
- oswiadczy,ze miqdzy oferentema Zamawiai4cym
nie zachodz4zadnepowi4zania
popftez
kapitaloweIub osobowe
llypelnienieZai4cznika
nr 3.
Termin realizacjiprzedmiotu oferty
w okresie20 miesiecy:1 maja2017r. - 31 grudnja2018r.
Uslugazostaniezrealizowana
W przypadkupzedluzenia terminu zakoiczeniarealizacjiprojektu czas realizacjiuslugi
przedluzeniu.
W takim przypadkuWykonawcynaleiy siq
r6wniei ulegnieautomatycznemu
proporcionalne
!\,ynagrodzenie
do wydluZenia
realizacjiprojektu.
Formarozliczeniai SwiadczeniapieniQzne:
Wykonawca bgdzie zobowiqzany do wystawienia faktury za uslugi zwiEzane
z koordynacj4merytorycznEprojektu i obslugEfinansow4na kwotq ustalonEw umowre
Zal4czniknr 4. nie p6zniejnii do 7 dni roboczychkolejnegomiesiAca,kt6regodotyczyla
usluga,
Kryteria wyboru oferty
punkt6wzostanie
IiczbQ
uznanaza najkorzystniejszq.
1. oferta,kt6rauzyskanajwyzszE
podstawie
kryteriumceny:
2. Wyb6rnajkorzystniejszejoferty
dokonanyzostanie na
zaoferowana
Cena/Cena
zaoferowana
w ofe.ciebadanejx 100
Cena= najnizsza
w kryteriumCena- 100pkt.
3. Makslmalnaliczbapunkt6w,kt6rEofertamozeuz],skad
4. Ofertaz najnizsz4
cen4olrzymamaksymalnq
liczbQpunkt6w- 100.
oferty,mieiscei Lermindostarczenia
o[erty
0pis sposobuprzygotowania
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1, Wykonawcamoze zloLyt tylko jednq ofertg, na zalqczonymformularzu oferty stanowiEcymZalacznik nr 1do zapytania ofertowego wraz z pozostalymi
w iormiepisemnej.
OfertQskladasiqpodrygoremniewaZnosci
zalqcznikami.
przezWykonawcA.
2. Ofertamusjby6zloionaw formjeoryginalu,czltelniepodpisana
podaje
uwzglqdniaiEc
oferowanei
uslugi,
dla
3. Wykonawca/oferent
iej pelen zakres
q4ulu
jej
Kwotq
nalezywprsaa
koszty
cenq
brutto,
wykonania
i wynikajqcez
iako
zapytania
ofertowego
Zalacznik
n,'1
do
wformularzuofertowym,stanowiqcym
4. Cenamusibyawyrazonawzlotych polskichIPLN].
Oferty przygotowanewg. wzoru stanowiqcegoZal4cznik ff 1 wraz z pozostalymi
zal4cznikamido ninieiszegozapytanianalezy ztozya osobiScielub poczt4 w siedzibie
podadresemZamawiajqcego:
ZamawiajEcego
Lwigr6d Sp.z o.o.
SekretariatOSrodekSanatoryjno- Wypocz,,nkowego
w Krynicy - Zdr6j przyul, Nitribitta 6, p.7 [Parter)
Do dnia 28.04.2017do godz.16.00(liszy siQdatawplftn do sekretariatu)
Ofertenalezyzloiyd w zamknigteikoperciedo dnia 28 04.2017r. do godz.16.00.Kopertq
nalezy opjsadw nastqpujAcyspos6b:,Oferta na kompleksowE obslugq w zakresie
koordynacjimerytoryczneiproiektu oraz obslugifinansowej".
roku.
konkursuofertnast4pido dnia02.05.2017
RozstEygniqcie
nastronieinternetowejw\w.lwigrodnl
Wynikikonkursuofertzostanqzamieszczone
Infomacie o riylduczeniu
W zapytaniuofertowymnie mog4brad udzialuoferenci/Wykonawc,kt6rzy sE powi4zani
- zostai4oni'"q/kluczeniz postQpowania
a ich
osobowolub kapitalowoz Zamawiai4c''rn
powi4zania
lub
osobowe
z
Zamawiai4cym
kapitalowe
oferB,uznajesiQza odrzucone.Przez
do
lub osobamjupowainionymi
rozumiesiQwzajemnepowiqzaniamiQdzyZamawjaiqcym
lub osobamjwykonujEcymiw imieniu
zacjqganiazobowiEzariw imieniu Zamawjajacego
procedury
czynnoScizwiEzanez przygotowaniemi przeprowadzeniem
Zamawiaj4cego
na:
w szczeg6lnosci
wyboruoferentaa oferentem,polegajAce
- uczestniczeniu
w sp6lcejakowsp6lnikspdlkic''wilnejlubsp6lkiosobowei;
posiadaniu
co najmniej10%udzial6wlubakcji;
proktLrenta,
- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczeSolub zarzqdzaj4cego,
pelnomocnika;
- pozostawaniu
lub powinowact\,va
w zwiqzkumalZeiskim,w stosunkupokrewiefistlva
w linii bocznejdo drugiegostopnia
Iub powinowact\,va
w linii prostej,pokrewierist\,va
przysposobienia,
opiekilubkurateli.
lubw slosunku
W celu potwierdzenie powyzszego,Wykonawca iest zobowiqzany do wypelnienia
i podpisaniaoswiadczeniazawartegowzalaczniku nr 3.
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Zmianyumowy
1. Zmianyi uzupelnieniaw umowie mogEbyi dokonanetylko w formie pisemnejpod
naustaleniapozaumowne.
Stronynie mogEpowol]'wa6siQ
rygoremniewaznoSci.
2. Zamawiaj4cydopuszczaistotne zmiany postanowieli umowy w nastqplli4cych
przypadkach
i okre(lonymzakresie:
kt6rych
a) sposobuwykonaniaprzedmiotuumowywskutekwystEpieniaokolicznosci,
pomimo
nalezytei
przewjdzie6,
zachowania
Zamawiaj4cynie byl w stanie
starannoscr;
b) zmianyzakresuonz sposobuwykonaniaprzedmiotuumo\4'yw przypadkuzmiany
przepis6wprawa w zakresiemajEcymwplyw na
powszechnieobowiEzujqcych
realizacjQ
umowY;
cJ zmianyzakresuorazsposobuwykonaniaprzedmiotuumo\y na skutekokolicznosci,
kt6rychnjemoznabylo plzewidzieiw chwilizawarciaumowy;
d l warto6i zmiany nje przekracza50% warto6cizam6wieniaokreslonejpierwotnie
z potrzebZamawiaj4cego
e l zmianyokresLlrealizacjiprzedmioflrumowyra,'),nikajAcej
we wniosku
po wczesniejszym
zaakceptowaniu
PrzezInstytuc)4Zarz4dzai4cEzmian
o dofinansowanie.

Pozostalepostanowienia
postQpowania
z ponizszych
zastEegasobie moiliwo6auniewaZnienia
1. ZamawiajEcy
a) nie zloZonoiadnej oferg/;
oferty przewyZszakwotq, kt6rq ZamawiaiEcymoie
b) cena najkorzystnieiszej
przelna.zya
zdmdwienia:
nasli ansowanie
c] jezeli Wykonawca,kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla siq od zawar(ia
umowy, a ZamawiajEcy podejmuie decyzjg, iZ nie wybiera oferty
ofert;
spo(16dpozostalych
najkorzystniejszej
postqpowania
powodujEca,
ze prowadzenie
d) \4ystqpilaistotnazmianaokoliczno6ci
czegonie mozna
lub wykonaniezam6wienianie lezyw interesieZamawiaj4cego,
bylo wczeiniejpn ewidziei.
2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstEpi od podpisania umowy
umowlyz kolejnym
moiljwe jest podpisanieprzez Za\nawiajEcego
z Zanawiaj4cym,
punkt6w
naiwyzsz4liczbq
Wykonawc4k6rywpostqpowaniuuzyskalkolejnE
ofert,dokonaocenynajkorzystniejszet
dokonaniuocenyotrz),manych
3. Zamawiajqcypo
oferty co zostanie udokumentowaneprotokolem postepowaniao udzielenie
publicznego.
zam6wienia
Ocenai $yb6r oferty naikorzystnieiszei
1. ZamawiajEcydokona oceny ofert pod wzglQdemformalnym oraz zgodno6ci
z niniejszymzapytaniemolertowym.
jeSli:
2. 0fertazostanieodlzucona,
a) zostala zloZooa po !!'yznaczonymterminje ti. nie zostala zlozona
mieiscu
iterminiei
v1wyznaczonym
okreilonymiw Zapytaniuoferto$f7m;
z\al,maganiami
b) iestniezgodna

- wYPoczYNKowY
LwloROD"sp.z o.o.
OSRODEK
sANAToRyJNo

4725800fax.(018)472580l
ul.Nitribitta
6,tel.(o18)
33-380
Krynica-Zdr6j,
REGON122923434
NIP734-35-21-357
nr konta62 15001559l2l5 500452920000
BZ WBKKrynica-Zdr6j
.i
ww\ .tr{ieladJri e-mailrbiuro@l\,!
igrod.pl
. 3 _ -

KryllicaZdr6i2011-04-13
przepisamiprawai
c) jest niezgodna
z obowi4zuiqcymi
d) jest niekompletnalub nie bqdziezawieralawszystkichw)maganychprzez
Zamawiaj4cego
dokument6wlubo6wiadczei;
e) Wykonawcanie spelniawarunk6w udzialuw postqpowaniui zostalz tego
q/tulu wykluczony;
0 Wykonawca zostal byklllczony z powodu powiEzafi osobowych lub
kapitalo\aych
z Zamawjajqcym,
J. Z ryrulr odrzuceniaolerty Wykonawcomnie przyslugujEZadneroszczeniaprzeciw
Zamawiaj4cemu.
wariantowychi udzielenia
nie przewidujeskladaniaofert czQSciowych,
4. Zamawiajqcy
zam6wieriuzupelniaiAcych.
lnformacia o sposobieporozumiewa[ia siQZamawiaiqcegoz wykonawcami, a takZe
wskazanieos6buprawnionychdo porozumiewaniasiQz wykonawcami:
do kontaktowaniasi9 z Wykonawcami
1. 0sob4upowainionEze strony Zamawiaiqcego
jest Piotr Kaput, e-mail:
i udzielania $yjaSnieri w imieniu ZamawiajEcego
biuro@lwigrod.pl,telelon:602319036
o wyja6nieniadoryczqcezapytania
2. Wykonawcamozezwr6cit siq do Zamawiajqcego
ofertowego.
na nastQpuj4cyadres e-mail:
3. Zapltania mogq byi przeslanedo Zamawiajqcego
{JsR00lkJAMT0RYJlr0.wY?0livM0wY
biuro@lwigrod.pl.
v-ce prczesZarzqdu

(imiq, nozwisloi podpisosoby
wystgpujqcej
w tympostQpowanut
w imieniuZamawiajqceg
o.)

