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Zapytanie ofertowe
nf 7b /2017

dotyczqce kompleksowej obslugi w zakresie koordynacii merytorycznej projektu oraz
obslugi finansowei w proiekcie pn.

,,Budowa zakladu przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniszym z wod4
mineralnE w Krynicy Zdroiu"

Zamawiaj qcy:

osrodek Sanatoryjno - wypoczynkowy Lwigr6d sp. z o.o.
ul, Nitribitta 6
3B-380 Krynica"Zdrdj

OSrodek Sanatoryjno - Wypoczynkowy ,,Lwigr6d' Sp. z o.o. w Krynicy Zdr6j, Park
Romana Nitribitta 6,33-380 Krynica Zdr6j zaprasza do zlozenia oferty na kompleksow4
obslruge w zakresie koordylacji mer]torycznei projektu oraz obslugi finansowej
projektu pn.,,Budowa zakladu plzyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym
z wodE mineralnE w Krynicy Zdroru", realizowanego w ramach Programu operacyjnego
wojew6dztwa Malopolskiego na lata 201,4"2020 wsp6lfinaDsowanego ze irodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regjonalnego, 6. OS priorytetowa Dziedzict\to regionolne,
Dzialanie 6.3 Rozwdj wewnQtrznych potencjal6w regionu, Poddziala\ie 6.3.2 Wsparcie
m i ej sc ow o lci uz d row i skowy ch.

PostQpowanie prowadzone jest w formie zapytanja ofertowego zgodnie z zasadq
konkurencvinoici obowiEzujqcE w ramach Wltycznych w zakresie kwalifikowalno6ci
\aydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oruz Funduszu Spdinoici na )ata 201,4-2020 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Programu operacyjnego Wojew6dztwa
Matopolskiego 2014-2020.

Wsp6lny slownik zam6wienia CPV

79421100"1 " Uslugi zarz4dzania projektem inne niz w zakresje robot budowlanych
79211000-6 - Uslugi ksiegowe

Przedmiot zam6wienia:

Pnedmiotem zam6wienia jest wyb6r nykonawc, kt6ry bQdzie koordynowal prolekt oraz
zaimowal siq rozliczaniem finansowym w proiekcie pn. ,,Budowa zakladu
przyrodoleczniczego Lwigr6d wraz z basenem leczniczym z wod4 mineraln4 w Krynicy
Zdrojr"
PrzedrDiotem projektu jest rozbudowa oSrodka Lwigr6d w Krynicy - Zdroju o budynek
mieszczqcy zaklad pEyrodoleczniczy wraz z basenem z wodE mineralnE. Zadanie
inwestycine obejmuje \aykonanie [ob6t rozbi6rkowych, budowlanych, wykohczeniowych,
wykonanie niecki basenu wraz z technologiE uzdatniania wody, zakup i montaz windy,
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przeprowadzenie prac zwjqzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanie instalacji
sanitarnych i elektrycznych oraz dostawe urzqdzeri medycznych. W ramach promocji proiektu
w miejscu realizacji inwestycji umieszczona zostanie tablica informacyino - pami4tkowa.
Projekt ma na celu poszerzenie oferty sanatorium przy uwzglQdnieniu potencjalu
uzdrowiskowa, jaki stanowi4 mieiscowe wody mineralne. Przyiqta koncepcia rozwrnie
i uzupelni ofertQ turystycznq regionu o basen ze szczawq oraz ptzyczyni siQ do zwiekszenia
poziomu zatrudnienia. Po realizacji projekiu stworzonych zostanie w osrodku dodatkowych 6
etat6w. Nowoprojektowany budynek llykonany zostanje w technologii tradycyjnej
i nawiqz),waa bqdzie do istnieiqcych obiekt6w sanatorium. Zaproponowane w dokumentacji
rozwi4zania architektoniczne, techniczne i technologiczne sq zgodne z obowiqzujqcymi
normami i przepisami prawa budowlanego oraz wiedzy technicznej. Ponadto przyjete do
wykonania projekqT instalacji sanilarnych i elektrycznych przedstawiajE wysoki stopiei
energooszczqdnoSci. Zakupione materjaly gwarantowaf bqdq natomiast wysoki poziom
jakoSciowy, a okreSlone w kosztorysie ceny s4zgodne z obowiEzuj4cymi na rynku lokalnym.

Do zadaf i zakresu obowiqzk6w koordynatora merytoaycznego bedzie naleialo:
- weryfikowanie realizowanych i zrealizowanych prac,
- sprawdzanie zgodnoSci realizacii zadai z harmonogramem,
- bieZqce zaru4dzanie projektem,
- koord',nacja obslugi ,'inansowo - ekonomicznej oraz promocji projektu,
- sporzEdzanie raport6w czEstko!,!ych i koicowych z realizacji projektu,
- prowadzeniekampanii informacio promocyjnei,
- przygoto\41,!vanie dokumentacji w ramach procedury wyboru wykonawc6w;
- przygotowanie opisu przedmiotu zam6wienia i specyfikacji technicznych, szacowanie

wartoici zam6wienia, sporzEdzenie tresci zapltaf ofertowych, przygotowanie
dokument6w w ramach procedur udzielania zam6wieri publicznych z pelnym
uwzglQdnieniem wwcznych zasad kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 i Prawa Zam6wiei
Publicznych,
kontaktowanie siQ z beneficjentem,
obsluga Centralnego Sys!emu Teleinformatycznego SL 2014

Do zadari i zakresu obowiqzk6w specjalisty ds. finansowei obslugi projektu bqdzie
naleialo:

- retestrowanie i sprawdzanie dokument6w ksiQgowych oraz prowadzenie syntetycznej
i analitycznej ewidencji ksjqgowej w zakresie.ealizacji projektu,

- kon-rolakwalif ikow"lno(cikosztow,
prowadzenie rejestrll um6w izleceh wzakresie projektu,

- prowadzenie rozliczef finansowych w zakresie proiektu,
.- sporz4dzanie okresowf/ch sprawozdai budzetovq/ch oraz informacji, analizi rozliczeh

zwykorzystaniem Srodk6wna realizacjQprojektll,
-  sporz4dzanieharmonogramuplatnoSci,
- sporzqdzanie wniosk6w o piatno56,

sporzEdz3nie raport6w finansowych,
- kontaktowanie siq z beneficjentem,
- obsluga Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014,
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Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonlvania ich spelniania

o udzielenie zam6wienia moge sig ubiega6 Wykonawcy, kt6rzy posiadajq niezbgdn4 wiedze
i doswiadczenie do wykonania zam6wienia w szczeg6lnoSci:

- znajomosi funkcionowania i uZltkowania systemu SL2014;
- znaiomosi wltycznych w zakresie kwalifikowalno(ci wydatk6w w ramach

Eurcpejskiego FundlrszLr Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020;

- znajomoSa Ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.

Jeieli wykonawca/oferent nie spelni chotbyjednego z powyZszych warunk6w zostanie
wylduczony a iego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia spelnienia powyzszych warunk6w udzialu w postqpowaniu
Wykonawca/Oferent:

- oswiadczy o znajomoscj: funkcjonowania i uiytkowania systemu SL20l4,vtyrycznych
w zakresie kwalifjkowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoiu
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci na lata
2074-2020, Prawa Zam6wiefi Publicznych - popEez wypelnienie Zal4cznika nr 2 wraz
z zal4czeniem dowod6w na okreilenie o znajomo6ci funkcjonowania i uzytkowania
systemu SL2014 i wlq'cznych.

- oswiadczy, ze miqdzy oferentem a Zamawiai4cym nie zachodz4 zadne powi4zania
kapitalowe Iub osobowe - popftez llypelnienie Zai4cznika nr 3.

Termin realizacji przedmiotu oferty

Usluga zostanie zrealizowana w okresie 20 miesiecy: 1 maja 2017 r. - 31 grudnja 2018 r.
W przypadku pzedluzenia terminu zakoiczenia realizacji projektu czas realizacji uslugi
r6wniei ulegnie automatycznemu przedluzeniu. W takim przypadku Wykonawcy naleiy siq
!\,ynagrodzenie proporcionalne do wydluZenia realizacji projektu.

Forma rozliczenia i Swiadczenia pieniQzne:
Wykonawca bgdzie zobowiqzany do wystawienia faktury za uslugi zwiEzane
z koordynacj4 merytorycznE projektu i obslugE finansow4 na kwotq ustalonE w umowre
Zal4cznik nr 4. nie p6zniej nii do 7 dni roboczych kolejnego miesiAca, kt6rego dotyczyla
usluga,

Kryteria wyboru oferty

1. oferta, kt6ra uzyska najwyzszE IiczbQ punkt6wzostanie uznana za najkorzystniejszq.
2. Wyb6r najkorzystniejszejoferty d okonany zostan ie na podstawie kryterium ceny:

Cena = najnizsza zaoferowana Cena/Cena zaoferowana w ofe.cie badanej x 100

3. Makslmalna liczba punkt6w, kt6rE oferta moze uz],skad w kryterium Cena - 100 pkt.
4. Oferta z najnizsz4 cen4 olrzyma maksymalnq liczbQ punkt6w - 100.

0pis sposobu przygotowania oferty, mieisce i Lermin dostarczenia o[erty
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1, Wykonawca moze zloLyt tylko jednq ofertg, na zalqczonym formularzu oferty -

stanowiEcym Zalacznik nr 1do zapytania ofertowego wraz z pozostalymi
zalqcznikami. OfertQ sklada siq pod rygorem niewaZnosci w iormie pisemnej.

2. Oferta musj by6 zloiona w formje oryginalu, czltelnie podpisana przez WykonawcA.
3. Wykonawca/oferent podaje dla oferowanei uslugi, uwzglqdniaiEc iej pelen zakres

i wynikajqce z q4ulu jej wykonania koszty - iako cenq brutto, Kwotq nalezy wprsaa
wformularzu ofertowym, stanowiqcym Zalacznik n,'1 do zapytania ofertowego

4. Cena musi bya wyrazona wzlotych polskich IPLN].

Oferty przygotowane wg. wzoru stanowiqcego Zal4cznik ff 1 wraz z pozostalymi
zal4cznikami do ninieiszego zapytania nalezy ztozya osobiScie lub poczt4 w siedzibie
ZamawiajEcego pod adresem Zamawiajqcego:

Sekretariat OSrodek Sanatoryjno - Wypocz,,nkowego Lwigr6d Sp. z o.o.
w Krynicy - Zdr6j przyul, Nitribitta 6, p.7 [Parter)

Do dnia 28.04.2017 do godz. 16.00 (liszy siQ data wplftn do sekretariatu)

Oferte nalezy zloiyd w zamknigtei kopercie do dnia 28 04.2017 r. do godz. 16.00. Kopertq
nalezy opjsad w nastqpujAcy spos6b:,Oferta na kompleksowE obslugq w zakresie
koordynacji merytorycznei proiektu oraz obslugi finansowej".

RozstEygniqcie konkursu ofertnast4pi do dnia 02.05.2017 roku.

Wyniki konkursu ofertzostanq zamieszczone na stronie internetowejw\ w.lwigrod nl

Infomacie o riylduczeniu

W zapytaniu ofertowym nie mog4 brad udzialu oferenci/Wykonawc, kt6rzy sE powi4zani
osobowo lub kapitalowo z Zamawiai4c''rn - zostai4 oni'"q/kluczeni z postQpowania a ich
oferB, uznaje siQ za odrzucone. Przez powi4zania kapitalowe lub osobowe z Zamawiai4cym -

rozumie siQ wzajemne powiqzania miQdzy Zamawjaiqcym lub osobamj upowainionymi do
zacjqgania zobowiEzari w imieniu Zamawjajacego lub osobamj wykonujEcymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnoSci zwiEzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru oferenta a oferentem, polegajAce w szczeg6lnosci na:

- uczestniczeniu w s p6lce jako wsp6lnik spdlki c''wilnejlub sp6lki osobowei;
posiadaniu co najmniej 10% udzial6wlub akcji;

- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczeSo lub zarzqdzaj4cego, proktLrenta,
pelnomocnika;

- pozostawaniu w zwiqzku malZeiskim, w stosunku pokrewiefistlva lub powinowact\,va
w linii prostej, pokrewierist\,va Iub powinowact\,va w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w slosunku przysposobienia, opieki lub kuratel i .

W celu potwierdzenie powyzszego, Wykonawca iest zobowiqzany do wypelnienia
i podpisania oswiadczenia zawartego wzalaczniku nr 3.
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Zmiany umowy

1. Zmiany i uzupelnienia w umowie mogE byi dokonane tylko w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoSci. Strony nie mogE powol]'wa6siQ na ustalenia pozaumowne.

2. Zamawiaj4cy dopuszcza istotne zmiany postanowieli umowy w nastqplli4cych
przypadkach i okre(lonym zakresie:

a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystEpienia okolicznosci, kt6rych
Zamawiaj4cy nie byl w stanie przewjdzie6, pomimo zachowania nalezytei
starannoscr;

b) zmiany zakresu onz sposobu wykonania przedmiotu umo\4'y w przypadku zmiany
powszechnie obowiEzujqcych przepis6w prawa w zakresie majEcym wplyw na
realizacjQ umowY;

cJzmianyzakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umo\ y na skutek okolicznosci,
kt6rych nje mozna bylo plzewidziei w chwili zawarcia umowy;
warto6i zmiany nje przekracza 50% warto6ci zam6wienia okreslonej pierwotnie

zmiany okresLl realizacji przedmioflr umowy ra,'),nikajAcej z potrzeb Zamawiaj4cego
po wczesniejszym zaakceptowaniu Przez Instytuc)4Zarz4dzai4cEzmian we wniosku
o dofinansowanie.

Pozostale postanowienia

1. ZamawiajEcy zastEega sobie moiliwo6a uniewaZnienia postQpowania z ponizszych

a) nie zloZono iadnej oferg/;
b) cena najkorzystnieiszej oferty przewyZsza kwotq, kt6rq ZamawiaiEcy moie

przelna.zya na sl i  ansowanie zdmdwienia:
c] jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawar(ia

umowy, a ZamawiajEcy podejmuie decyzjg, iZ nie wybiera oferty
najkorzystniejszej spo(16d pozostalych ofert;

d) \4ystqpila istotna zmiana okoliczno6ci powodujEca, ze prowadzenie postqpowania

lub wykonanie zam6wienia nie lezy w interesie Zamawiaj4cego, czego nie mozna

bylo wczeiniej pn ewidziei.
2. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstEpi od podpisania umowy

z Zanawiaj4cym, moiljwe jest podpisanie przez Za\nawiajEcego umowly z kolejnym
Wykonawc4 k6rywpostqpowaniu uzyskalkolejnE naiwyzsz4liczbq punkt6w

3. Zamawiajqcypo dokonaniu oceny otrz),manych ofert, dokona oceny najkorzystniejszet
oferty co zostanie udokumentowane protokolem postepowania o udzielenie
zam6wienia publicznego.

Ocena i $yb6r oferty naikorzystnieiszei

1. ZamawiajEcy dokona oceny ofert pod wzglQdem formalnym oraz zgodno6ci
z ninie jszym zapytaniem olertowym.

2. 0ferta zostanie odlzucona, jeSli:
a) zostala zloZooa po !!'yznaczonym terminje ti. nie zostala zlozona

v1 wyznaczonym mieiscu iterminiei
b) iestniezgodna z\al,maganiami okreilonymi w Zapytaniu oferto$f7m;

d l

e l
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c) jest niezgodna z obowi4zuiqcymi przepisami prawai
d) jest niekompletna lub nie bqdzie zawierala wszystkich w)maganych przez

Zamawiaj4cego dokument6wlub o6wiadczei;
e) Wykonawca nie spelnia warunk6w udzialu w postqpowaniu i zostal z tego

q/tulu wykluczony;
0 Wykonawca zostal byklllczony z

kapitalo\aych z Zamawjajqcym,
J. Z ryrulr odrzucenia olerty Wykonawcom nie

Zamawiaj4cemu.
4. Zamawiajqcy nie przewiduje skladania ofert czQSciowych, wariantowych i udzielenia

zam6wieri uzupelniaiAcych.

lnformacia o sposobie porozumiewa[ia siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami, a takZe
wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania siQ z wykonawcami:

1. 0sob4 upowainionE ze strony Zamawiaiqcego do kontaktowania si9 z Wykonawcami
i udzielania $yjaSnieri w imieniu ZamawiajEcego jest Piotr Kaput, e-mail:
biuro@lwigrod.pl, telelon: 602319036

2. Wykonawca moze zwr6cit siq do Zamawiajqcego o wyja6nienia doryczqce zapytania
ofertowego.

3. Zapltania mogq byi przeslane do Zamawiajqcego na nastQpuj4cy adres e-mail:
biuro@lwigrod.pl. {JsR00lkJAMT0RYJlr0.wY?0livM0wY

v-ce prczesZarzqdu

(imiq , nozwislo i podpis osoby
wystgpujqcej w tym postQpowanut

w imieniu Zamawiajqceg o.)

powodu powiEzafi osobowych lub

przyslugujE Zadne roszczenia przeciw




