Załącznik nr 5
do Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro

Oznaczenie sprawy: WPM.271.60.2019

Wojkowice, dnia 06 grudnia 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający: Gmina Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290 a
42-580 Wojkowice
Dodatkowe dane kontaktowe:
Fax: 32 769 50 73
Adres poczty elektronicznej: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl
Nazwa zamówienia:
„Strategia elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020 – 2036”
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Strategii Elektromobilności dla
Miasta Wojkowice na lata 2020 - 2036” zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW do programu
priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności". Struktura oraz elementy Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Wojkowice na lata 2020 – 2036, określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Opracowanie „Strategii Elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020 – 2036” w
oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez NFOŚiGW wraz z analizą
elementów z zakresu Smart City (szczegółowo: http://nfosigw.gov.pl/ofertafinansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjnyczesc-2/informacje-o-naborze-/
3. Dokument winien zostać przygotowany w oparciu o obowiązujące dokumenty, raporty
środowiskowe, dane GUS, analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały pomocnicze.
4. Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Włączenie mieszkańców rozumiane
jest jako:
1) opracowanie przez Wykonawcę elektronicznej ankiety, mającej na celu pozyskanie danych
oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju (udostępnienie Zamawiającemu linku do
ankiety), zebranie i opracowanie wyników badania,
2) przeprowadzenie spotkania dla mieszańców, na którym zostaną przedstawione założenia
elektromobilności, wyniki diagnozy, zebrane zostaną uwagi i wnioski do dokumentu
(przygotowanie sali po stronie Zamawiającego),
3) przygotowanie „Formularza Uwag” w wersji elektronicznej oraz przeanalizowanie
zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag.
5. Przeanalizowanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa wart.
57 ustawy z dnia 3 październik 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). W razie zaistnienia konieczności opracowanie
prognozy oddziaływania na środowisko.
6. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone
uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub

wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosowych korekt lub poprawek w toku
bieżących prac lub w ramach udzielonej gwarancji.
7. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania
wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas wskazanych
przez Zamawiającego komisji Rady Miasta Wojkowice oraz podczas Sesji Rady Miasta
Wojkowice, mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji.
8. Ostateczna forma opracowania dokumentu zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą na
podstawie umowy.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
a) Przekazanie opracowania: do 20 sierpnia 2020r.;
b) Prezentacja i omówienie opracowania na komisjach i sesji Rady Miasta Wojkowice, na której
ma nastąpić przyjęcie dokumentu planowane jest we wrześniu 2020r.
Wymogi stawiane wykonawcom w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny tych
warunków:
Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie 5 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej 3 dokumenty (strategie,
programy, plany, itp.) związane tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza,
gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromobilnością (itp.) dla obszaru
zamieszkałego przez nie mniej niż 5 tys. mieszkańców.
b) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 2 osób, w tym:
1 osoba: samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w okresie ostatnich 5 lat opracowywała 2
dokumenty o charakterze związanym tematycznie z: ochroną środowiska, ochroną powietrza,
gospodarką
niskoemisyjną,
ograniczaniem
niskiej
emisji,
zaopatrzeniem
w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowe;
1 osoba: samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w okresie ostatnich 5 lat opracowywała 2
dokumenty z zakresu modelowania sieci ruchu drogowego lub obciążenia modelu sieci ruchem
lub prognozy ruchu drogowego lub analiz w zakresie rocznych przebiegów przewozowych.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania wymogów dla udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca złoży:
a) wykaz usług, wraz z podaniem dat wykonywania usług i podmiotów na rzecz których zostały
wykonane – załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
b) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do Ogłoszenia;
Kryteria oceny ofert: najniższa całkowita cena brutto
najniższa cena ofertowa brutto
Cena = -------------------------------------------------------- X 100
cena oferty badanej brutto
Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest całkowita cena ryczałtowa, zawierająca wszelkie
koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrażona w PLN jako cena (brutto) oferty w
rozbiciu na cenę (netto) + należny podatek VAT) – załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą Zamawiającego opatrzonej napisem:
OFERTA
Strategia elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020-2036
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego
290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria – parter.
Termin składania ofert upływa: 16 grudnia 2019r., godz. 12.00 – decyduje data wpływu do siedziby
Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.wojkowice.bip.net.pl oraz przekazane elektronicznie Wykonawcom, którzy
złożyli oferty.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Osoby
uprawnione
do
kontaktu z wykonawcami:
Justyna Cieślińska-Potrawa,
j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl, tel. 32/760-20-86; Ilona Nowak. i.nowak@wojkowice.pl, tel.
32/760-20-84.

BURMISTRZ
(-) mgr Tomasz Szczerba

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Struktura i elementy Strategii elektromobilności dla Miasta Wojkowice na lata 2020-2036
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 – Wykaz usług;
Załącznik nr 4 – Wykaz osób;
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 6 – Wzór umowy;
Klauzula informacyjna RODO;
TJ Regulamin ZP poniżej 30 tys. euro

