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  Włodawa, dnia 7.06.2022 r. 

Znak sprawy: MZC.271.3.1.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty 

cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w imieniu i na rzecz Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie  jako 

Zamawiającego, na podstawie art. 37 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwo Wykonawcy 

w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania. 

1. Informacje dot. postępowania, które Wykonawca ma przygotować i przeprowadzić: 

a) Inwestycja pn.: "Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej (sprzętowej 

i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania 

odpadami" 

b) Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy 

c) Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-05-31 

d) Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 210.000,00 zł, 

e) Deklarowana kwota udziału własnego Zamawiającego (w PLN): 21.000,00 zł, 

f) Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00% 

g) Finansowanie zewnętrze: z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji 

Strategicznych 

h) Kwota wnioskowanych środków zewnętrznych (w PLN): 189.000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie zgodnie 

z wymogami dot. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

wynikającymi z Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

3. W ramach pomocniczych działań zakupowych Wykonawca zobowiązany będzie do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

a w szczególności do: 

a) przygotowania kompletnego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ); 

b) opracowania, przy współpracy z Zamawiającym, całości dokumentacji przetargowej, na 

którą składają się: ogłoszenie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 

c) określenia kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu; 

d) opracowania wymaganych przepisami PZP ogłoszeń; 

e) wszczęcia postępowania poprzez przesłanie do publikacji w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o zamówieniu; 

f) przygotowania propozycji zmian ogłoszenia przekazywanego do publikacji w   Biuletynie 



 

 

Zamówień Publicznych; 

g) przygotowania propozycji odpowiedzi na pytania zadawane do SIWZ przez 

potencjalnych wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych zmian w SIWZ (poza 

zakresem związanym z opisem przedmiotu zamówienia); 

h) otwarcia ofert; 

i) udziału w pracach i posiedzeniach Komisji Przetargowej; 

j) udziału w czynności przeprowadzenia badania i oceny ofert, przygotowanie propozycji 

pism dotyczących uzupełnień i wyjaśnień treści ofert; 

k) przygotowania propozycji wezwania wykonawców do złożenia lub uzupełnienia 

dokumentów; 

l) przygotowania propozycji wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień treści oferty lub 

treści dokumentów i oświadczeń; 

m) udział w czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

n) przygotowania projektu umowy do podpisania z wybranym Wykonawcą; 

o) sporządzenia protokołu postępowania; 

p) przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego – wyniku postępowania; 

q) reprezentowania Zamawiającego w trakcie jakichkolwiek kontroli organów władzy 

publicznej; 

r) reprezentowanie Zamawiającego przed KIO w przypadku wniesienia odwołania od 

rozstrzygnięcia Zamawiającego; 

s) reprezentowanie Zamawiającego przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych; 

t) obsługi postępowania po jego zakończeniu w tym, co do sprawozdawczości i innych 

czynności wymaganych przepisami prawa wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca przygotuje, we współpracy z Zamawiającym, opis przedmiotu zamówienia 

spełniający wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy zawarte we 

Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/5107/PolskiLad. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany podjąć czynności niezwłocznie po podpisaniu umowy 

i wykonać je w takim czasie, aby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, w szczególności 

z uwzględnieniem terminów określonych dla Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych a samo postępowanie było przeprowadzone zgodnie 

z odpowiednimi przepisami prawa.  

II. Wymagania co do oferty cenowej: 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. Jeżeli ofertę nie składa osoba uprawniona do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu, którego ofertę składa, zobowiązana jest dołączyć do oferty skan 

stosowanego pełnomocnictwa. 

III. Termin złożenia oferty: do 14 czerwca 2022 r, godz. 12.00. Decyduje chwila wpłynięcia 

oferty do Zamawiającego 

IV. Sposób złożenia oferty: 

1) elektronicznie na adres sekretariat@mzcwlodawa.pl  z tematem wiadomości: Oferta na 

przygotowanie i prowadzenie postępowania dot. inwestycja pn.: "Zakup i modernizacja 

infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług 

komunalnych w zakresie gospodarowania odpadami" 
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Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to 

dopuszcza się złożenie oferty na piśmie w Biurze Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie  ul. Żołnierzy WiN 22  w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do 

piątku. 

 Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Józef Steć  tel. 797 655 260  

adres e-mail: jozef.stec@mzcwlodawa.pl  

 

V. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Międzygminnego Związku 

Celowego z siedzibą we Włodawie do zawarcia umowy. 

VI.  Zamawiający może: 

 - zakończyć postępowanie bez wyboru oferty i zawarcia umowy, lub 

 - zaprosić wybranych przez siebie wykonawców do dalszych negocjacji i na podstawie ich 

wyników dokonać wyboru wykonawcy i zawrzeć umowę albo zakończyć postępowanie po 

negocjacjach bez wyboru oferty i zawarcia umowy, lub 

 - dokonać wyboru wykonawcy na podstawie złożonych ofert i zawrzeć umowę. 

 

VII. Załączniki: 

1) Wzór oferty – załącznik nr 1 

2) Wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych – załącznik nr 2. 

Przewodniczący Zarządu  
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Załącznik nr 1 

 

OFERTA 

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani*  .................................................................................  

będąc upoważnionym/i/* do reprezentowania Wykonawcy:  ..................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Nr telefonu; 

e-mail ...............................................  

imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym  ........................  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: MZC.271.3.1.2022, z dnia 7.06.2022 r. skierowane 

przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania dot. Inwestycja pn.: "Zakup i modernizacja infrastruktury informatycznej 

(sprzętowej i programowej) w celu cyfryzacji usług komunalnych w zakresie gospodarowania 

odpadami" -składam/składamy* poniższą ofertę: 

 

1. Cena brutto oferty ................................................................................ zł 

2. Cena netto oferty .................................................................................. zł 

 

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy/* się wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym znak: MZC.271.3.1.2022, z dnia 7.06.2022 r. 

2. Oświadczam/y/, że zapoznałem/liśmy/* się z zapytaniem ofertowym znak: MZC.271.3.1.2022, 

z dnia 7.06.2022 r. i jego załącznikami, przekazanymi przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy/* 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y/*, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

4. W razie wybrania mojej/naszej/* oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/* się do podpisania 

umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Uważam/y/* się za związanego/związanych/* niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

 

 ............................ , dn .............  2022 r.  .............................................................  

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych) 
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