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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie (Zamawiający) zaprasza do 

złożenia oferty na wykonanie w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów                        

i beneficjentów przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów 

zagospodarowania odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”, 

zadań zgodnie z pkt. I – SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

A. Przedmiotem zamówienia na wykonanie następujących zadań:  

a) opracowanie umowy o partnerstwie mającej za przedmiot wspólną realizację 

przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów 

w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK; 

b) uczestnictwo w procedurze negocjacyjno-uzgodnieniowej złożonego przedsięwzięcia 

priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów 

w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK”; 

c) opracowanie ostatecznej wersji fiszki projektowej dla przedsięwzięcia priorytetowego, 

o którym mowa w pkt a i b, uwzględniającej ustalenia uzgodnione w trakcie procesu 

negocjacyjno-uzgodnieniowego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego; 

d) opracowanie systemu zarządzania projektem pod względem rzeczowo-

organizacyjnym oraz finansowym; 

e) opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dla 

przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania 

odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK’ w ramach Działania 

6.3. Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.  

B. Wykonawca winien wykonać zadanie z uwzględnieniem procedur i wymogów 

wynikających z obowiązującego trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego dla przedsięwzięć 

priorytetowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.   

C. Wykonawca winien wykonać zadanie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2016 r.  

 

 



II. WYMAGANIA, CO DO PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

A. Oferta powinna być sporządzana w języku polskim, być podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji i powinna być opatrzona pieczęcią firmową. 

B. Oferta powinna zawierać: 

- Datę sporządzenia, 

- Nazwę oferenta, 

- Adresata oferty, 

- Przedmiot oferty, 

- Termin ważności oferty, 

- Cenę brutto. 

 

III. KRYTERIA WYBORU 

 Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta oferta, która spełni kryterium wyboru tj. 

najniższa cena brutto – 100% 

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Międzygminny Związek Celowy                          

z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa (II piętro, pokój nr 11)  lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@mzcwlodawa.pl do dnia 25.05.2016 

r. do godziny 12: 00 – decyduje data wpływu do Zamawiającego, z dopiskiem: Wykonanie 

zadań w imieniu zamawiającego, jako jednego z partnerów i beneficjentów przedsięwzięcia 

priorytetowego pn. „Dostosowanie zakładów zagospodarowania odpadów w województwie 

lubelskim do wymagań dla RIPOK”. 

Zamawiający w sytuacji otrzymania najkorzystniejszej oferty przekraczającej wartością 

kwotę wynikającą z przeznaczonego na ten cel budżetu dopuszcza negocjacje oferty, której 

celem będzie doprecyzowanie jej szczegółów, w tym ustalenie ostatecznej ceny zamówienia.                   

O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony 

telefonicznie. 

Zamawiający udzieli wybranemu wykonawcy zamówienia na podstawie pisemnej 

umowy określającej warunki realizacji zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: 

Józef Steć, tel.: 797-655-260, e-mail: jozef.stec@mzcwlodawa.pl 

 

 

                                                                                                         Z poważaniem 

 

                                                                                               Przewodniczący Zarządu 
                                                                                                              Międzygminnego Związku Celowego  

                                                                                                                              z/s we Włodawie 

                                                                                    Krzysztof Chilczuk                                                             
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