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Głuszyca  04.04.2018 r. 
Gmina Głuszyca  
ul. Grunwaldzka 55 
58-340 Głuszyca 
tel. 74 84 59 479 
fax 74 84 56 339 
 
 

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.6.2018 
(dotyczy opracowania wniosku o dofinansowanie projektu) 

 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 

12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto). 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Głuszyca 

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca 

NIP: 886-25-72-750, REGON: 890718248 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie 

projektu pn „Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania 

i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości 

Głuszyca”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Część I obejmująca:  

 

2.1. Opracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczególnych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, 

w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 z późn. 

zm.), na wykonanie badawczego otworu geotermalnego Głuszyca GT-1 do celów 

ciepłowniczych na działce wyznaczonej na podstawie uzyskanych wcześniej wyników badań 

magnetotellurycznych. 

2.2. Uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu zatwierdzającej 

projekt robót geologicznych. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wsparcia 

Wykonawcy przy uzyskiwaniu w/w decyzji. 

Część II obejmująca: 

2.3. Opracowanie wniosku o dofinansowanie wykonania odwiertu z programu, który zostanie 

ogłoszony przez NFOŚiGW na rok 2018 wraz z następującymi dokumentami niezbędnymi do 

złożenia wniosku tj.  

1) analizą uwarunkowań wykorzystania zasobów geologicznych; 

2) kosztorysem inwestorskim dla zaprojektowanych robót geologicznych sporządzonym 

zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



2 

 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2.4. Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych 

dostępnym pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl. 

2.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu merytorycznego wsparcia przy sporządzaniu zapytań 

kierowanych do potencjalnych Wykonawców robót geologicznych związanych z planowanym 

odwiertem w celu przeprowadzenia badania rynku. 

2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania korekt i uzupełnień wniosku oraz 

załączników wynikających z wezwań Instytucji oceniającej na wszystkich etapach 

rozpatrywania wniosku. 

Pozostałe: 

2.7. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym i pozostawania z nim 

w stałym kontakcie, wyznaczenia osoby/osób do kontaktów roboczych, informowania o stanie 

prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.8. Wykonawca wyrazi zgodę na rozporządzanie i wykorzystywanie przez Zamawiającego 

opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. Z dniem przekazania przedmiotu 

umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe w polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, a w szczególności, kopiowania, 

powielania, fotografowania i skanowania, 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w tym użyczenia i najmu, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie, wystawianie, publiczne 

udostępnianie, 

4) w zakresie publikowania w Internecie, 

5) w zakresie wykorzystania jako podstawy do dalszych prac projektowych oraz realizacji 

inwestycji na podstawie opracowań projektowych będących przedmiotem umowy. 

Przekazanie praw autorskich i majątkowych dotyczy również udostępniania opracowania 

wszelkim instytucjom zgodnie z odpowiednimi, odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie 

z tytułu w/w praw zawarte jest w kwocie zapłaty za całość przedmiotu zamówienia. 

2.9. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru autorskiego dla Zakresu Części I 

i II przedmiotu zamówienia w zakresie: 

1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

stwierdzania w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych na etapie wykonawstwa, 

2) dokonywania korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w zapytaniu ofertowym. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu robót to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 

dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

3. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie: 
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Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

co najmniej 3 projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód 

termalnych, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o wykaz opracowań 

i decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych (należy wypełnić odpowiedni punkt 

Formularza oferty), wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

3) Posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi 

stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania 

pracami geologicznymi (uprawnienia geologiczne w kat. IV). 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wskazanie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – (należy wypełnić pkt. 5 Formularza oferty), wg 

formuły: spełnia - nie spełnia, 

4) Posiadają potencjał techniczny, tj. następujący sprzęt pomiarowy niezbędny do 

wykonania zadania: 
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie 

spełnia. 

5) Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą realizację zamówienia: 
Wykonawca: 

a) nie posiada żadnych zaległości publiczno-prawnych,  

b) nie jest prowadzone, ani wszczęte przeciwko nie mu żadne postępowanie 

egzekucyjne, 

c) nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, ani nie 

toczą się przeciwko niemu żadne postępowania w sprawach gospodarczych, 

d) posiada płynność finansową. 

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - 

nie spełnia 
4. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców: 

1) Powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przez które rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

2) W stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 

3) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywiny ( Dz. U z 2017 r. 

poz. 459 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 
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na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty, zwłaszcza w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

10. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204) art. 297 par. 1; kto w celu uzyskania dla 

siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelne pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności 

o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

11. Wypłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi etapowo po każdej 

z wymienionych w pkt. II.2 częściach zamówienia, po jego odbiorze przez Zamawiającego 

i wystawieniu przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni liczonych od daty wpływu 

faktury do Zamawiającego. 

12. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace – minimum 24 miesiące licząc 

od daty protokołu końcowego odbioru robót. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania zamówienia  

1. Dla Części I: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

2. Dla części II: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub w terminie wynikającym 

z ogłoszenia o konkursie w NFOŚiGW. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 

w języku polskim, 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 

Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 

oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, 

5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 

wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione lub kopię potwierdzoną przez Wykonawcę, 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę 

w zgodnej formie z wzorami, 

7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby, 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

9. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, 
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10. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 

11. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. W celu wykazania 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców. 

3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z ust. 

5. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 16.04.2018 r., do godz. 

15
30

. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na realizację zadania: Kompleksowe 

opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Wykonanie badawczego otworu 

geotermalnego Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości 

Głuszyca”. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres 

k.lazanowska@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak 

z obowiązku dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 17.04.2018 r., a o wyniku i wyborze 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem 

Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. OCENA OFERT / KRYTERIA OCENY 
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia z podziałem na części przedmiotu 

zamówienia oraz całkowitej ceny zamówienia (brutto), wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, 

wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 

 

1. Kryterium Cena– waga 60% 

Sposób liczenia: (cena brutto najniżej oferty/cena brutto oferty) x 60 pkt. 

 

2. Kryterium Doświadczenie – waga 40% 

Wykonawca potwierdził, że wykonał w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

3 projekty robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych, które 

uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. 

Do oferty należy dołączyć uzyskane decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych. 
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Liczba punktów za kryterium doświadczenie: 

Ilość wykonanych usług  Liczba punktów 

po 3 szt.    - 0 pkt. 

po 4-5 szt.    - 20 pkt. 

    6 szt. i więcej  - 25 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą łączną 

punktację, przy czym: 

 

Łączna punktacja = liczba punktów w kryterium Cena + liczba punktów kryterium 

Doświadczenie 

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA i zlecenie realizacji zamówienia 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Łazanowska; nr tel. 74 88 66 740, adresem 

email: k.lazanowska@gluszyca.pl 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia; 

3. Załącznik nr 3 Projekt umowy. 

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 


