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Zintegrowane lnwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

Białystok, 08,L2.202O r,

BZ_BoF-Vll-|-6-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

związane z ograniczaniem skutków pandemii COV|D-19

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na

wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem
skutków pandemii COV|D-19.

Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu

Operacyj nego Pomoc Tech n iczna 20t4-2OZ0,

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art, 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe prowadzone jest

z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2078 r. poz.1986) na

podstawie art.4 pkt. 8 cyt. ustawy, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza równowartości
kwoty 30,000 Euro.

Zamawiający

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Adama Mickiewicza 74 lok, 6, L5-232 Białystok

NlP 966-209-10-06

tel./ fax. 85 66 11 538

e-mail: biuro@bof.org.pl

l. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000-0; 7281,00OO-t

Przedmiotem zapytania jest wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

związane z ograniczaniem skutków pandemii COV|D-].9.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce i koniecznością prowadzenia nauczania stacjonarnego
w reżimie sanitarnym, ale również bardzo często nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym (od 24

października 2020 r. uczniowie klas lV-Vlll szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych, a od
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Zintegrowane lnwestycje Terytorialne w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

9 listopada 2O2O r, również klas 1-1ll uczą się zdalnie), szkoły podstawowe
i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
potrzebują wsparcia. Na czas nauczania stacjonarnego w reżimie sanitarnym Ministerstwo Edukacji

Narodowej wraz z Głównym lnspektoratem Sanitarnym sporządziło listę zasad, które odnoszą się do

wszystkich aspektów funkcjonowania placówek oświatowych, w tym do organizacji przestrzeni

i prowadzenia zajęć.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego planuje realizację projektu, który będzie miał na celu

wsparcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się we wszystkich gminach BOF i

dostosowanie tych placówek oświatowych do wyżej wspomnianych zasad. Na potrzeby realizacjitych zadań

niezbęd ne jest opracowanie ekspertyzy,
Wnioskodawcą/Liderem Projektu będzie Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
Partnerami projektu: jednostki samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły: Miasto
Białystok, Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec
Kościelny, Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wasilków, Gmina Zabtudów oraz
Powiat Białostocki.

Ekspertyza powinna zawierać:

1. ocenę potrzeb każdej ze szkót w kontekście zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców BOF w
walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2;

2. opis procedur prawno-administracyjnych i technicznych odnoszących się do wykonalności zadań, w tym
ryzyko i zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań,

3. sposób wykorzystania zakupionej infrastruktury lub wyposażenia zarówno w ramach projektu jak i

okresie jego trwałości.

Ekspertyzę należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF).

Pozostałe zobowiąza nia Wykonawcy:

1) sprawna i terminowa realizacja zamówienia, w tym bieżące uwzględnianie w trakcie jego realizacji

wszystkich uwag zgłaszanych przez Zamawiającego;

2\ wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;

3) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;

4| niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach
w realizacji w stosunku do harmonogramu, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji

zamówienia;

5) zagwarantowanie dyspozycyjności i dostępności;
6) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich w ramach wynagrodzenia za

sporządzenie ekspertyzy.
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ll. Warunkiudziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykonał w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, co najmniejjedną ekspertyzę/analizę/studium wykonalności

dotyczącą rea l iza cj i projektu pa rtnerskiego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie (załącznik

nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuJ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww, warunku udziału w postępowaniu, na zasadzie ,,spełnia",

,,nie spełnia", na podstawie ww. załącznika,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych zawartych w tabeli poprzez

żąda nie l istów referencyj nych l u b i n nych doku mentów potwierdzających.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez konsorcjum Wykonawców (w tym przypadku

spełnienie powyższego warunku udziatu w postępowaniu powinien spełnić co najmniej jeden z

Wykonawców tworzących konsorcjum)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

lll. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 08.01.202]. roku.

!V. Sposób przygotowania oferty

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Załącznik nr ]. do zapytania ofertowego - Oferta na wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół Białostockiego

Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub

ka pitałowych z zamawiającym,

Oferta w przypadku osób fizycznych musi być podpisana osobiście przez Oferenta, zaś w przypadku jednostek

organizacyjnych przez osobę/y upoważnionq/e do reprezentowania Oferenta zgodnie z zapisamiw KRS (lub

innym odpowiednim rejestrem). Niezależnie od powyższego Zamawiajqcy dopuszcza podpisanie oferty przez

pełnomocnika, w tym przypadku do oferty należy załqczyc pełnomocnictwo lub inne upowożnienie Oferenta,
podpisane przez niego zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum

Wykonawców oferta, jak i pozostałe dokumenty zwiqzane z niniejszym postepowoniem, powinna być

podpisana przez wszystkich Wykonawców lub upoważnionq przez nich osobę, na podstawie pisemnego

pełnomocnictwa, które należy dołqczyć.
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Pod uwagę będq brane wyłqcznie oferty złożone w terminie i kompletne, tj, podpisane i zawierajqce wycenę

w szystki ch pozycj i fo rm u l a rza ofe rtowe go.

V. Sposób itermin składania ofert

Ofertę zawierającą Załączniki nr 1,,2 i 3 do niniejszego zapytania należy przekazać w terminie do 1,6.72.2020

r., do godz. 9.00, (liczy się data wpływu do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego),

w wersii drukowanei na adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama
Mickiewicza 74 lokal 6, t5- 232 Białystok

lub

w wersii elektronicznei na adres e-mail: biuro@bof.org.pl

Vl. Kryterium oceny ofert

LP. KRYTERIUM OCENY WAGA
1,. cena brutto 90%

2. Czas wykonania ekspertyzy t0%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o ww.

kryteria oceny, zakładając że I0O% = 100 pkt

1. Kryterium ,,CenQ brutto" (C) będzie stanowić pierwsze kryterium oceny ofert na wykonanie usługi.

Wykonawca może za to kryterium otrzymać maksymalnie 90 pkt.

Punkty za kryterium zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty z nainiższa cena

cenabrutto"*ffi x 90= liczbaPunktów

2. Kryterium ,,Czas wykonania ekspertyzy" (D) będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie
usługi.

Wykonawca może za to kryterium otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie czasu wskazanego przez Wykonawcę w załączniku nr 1

do zapytania ofertowego Oferta i będą liczone następująco:

. w ciągu maksymalnie od 10 do 12 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 10 pkt

o ciągu maksymalnie od 13-15 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 5 pkt

. w ciągu powyżej 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy - 0 pkt
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Jeżeli wvkonawca nie określi w ofercie terminu realizacii, zamawiaiacv uzna maksvmalnv termin wvkonania

ekspertvzv ti. do 08.01,202]. roku.

Łączna !lość punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru:

P=C+D

gdzie:

P -ostateczna ilość punktów badanej oferty

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,Ceno brutto"
D- ilość punktów badanej oferty w kryterium ,,Czas wykonania ekspertyzy"

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie

kryteria oceny ofert.

1. llość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie

przedstawiało taki sam bilans ceny i liczby zrealizowanych usług, Zamawiający spośród tych ofert

wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie -
Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści

złożonej oferty.

4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki na podst. art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

V!l. Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

o uczestniczeniu w spółce jako wspó|nik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

o posiadaniu co najmniej10% udziałów lub akcji;

o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.
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V!ll. Zmiany w umowie

lstnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zaproszenia do składania ofert zamówień
publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego

określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem

zamówienia publicznego podstawowego.

lstnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości

realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

1,) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspótmiernie wysokich kosztów lub,

2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

lX. Przesłankiodrzuceniaoferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
o zostanie złożona po terminie składania ofert,
o będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

o nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

X, Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,
o postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

r wszystkie oferty zostaną odrzucone.

Xl. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. ].3 ust, 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04,05.201,6, str. 1), dalej,,RODO", Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
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ul. Adama Mickiewicza 74lok.6; 15-232 Białystok; NlP 966-209-10-06, REGON 200830327, wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000494084 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Xll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

2. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych: iod@bof.org.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art, 6 ust. 1 litera b) i c) RODO w celu realizacji umowy.
4, Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art, 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art, ].8 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

5, Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. ]. litera b) i c)RoDo.

Xll. lnne istotne postanowienla

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych

dokumentów.

2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji
z zamówienia bez podania przyczyny,

3. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.

4. Oferta wrazz załącznikami powinna być napisana w języku polskim,

5, Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub

odwołane.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru
oferty najkorzystn iejszej,

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wszystkich
Wykonawców.

9. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za

pomocą poczty elektronicznej.
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10. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DYREK|OR BIUM ZARąDUp11*
dr hab. Dorotg Perło
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oferta

na wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Dane Wvkonawcv:

Nazwa (lub imię i nazwisko)Wykonawcy:

Adres:

Regon: NlP:

oferowana cena:

Cena netto:

VAT:

cena brutto:

Czas wykonania ekspertyzy: .......,...., dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte,

Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi pkt. t Opis przedmiotu zamówienia.
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Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert.

W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie

wskaza nym przez łamawiającego.

Oświadczam fy, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania

Zamawiającego.

Oświadczamly, że wycena przedmiotu zamówienia uwzg|ędnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach okreś|onych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Lp.
Tytul ekspertyzy, krótki opis czego

doWczyła
Termin wykonania

Podmiot, dla którego
została wvkonana

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

miejscowość, data
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych !ub kapitałowych z zamawiającym

Stanowisko osoby składającej oświadczenie:

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: Potrzeby szkół

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COV!D-19

oświadczam, że:

JESTEM/N!E JESTEM 1

powiązany/-a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru

Funkcjonalnego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego |ub osobami wykonującymi

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) Posiadaniu co najmniej tO% udzialow lub akcji;

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,

opieki lub kurateli.

1niepotrzebne skreślić, brak skreślenia będzie równoznaczny z niezłożeniem oświadczenia, oferta bedzie

podtegała odrzuceniu

miejscowość, data podpis osoby upoważnionej /osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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