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    Słupsk, 02.02.01.2016 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

na: 

 

usługę wykonania Studium wykonalności, w tym test w zakresie występowania pomocy 

publicznej w projekcie i opracowanie Wniosku aplikacyjnego 

 

dla projektu aplikowanego o dofinansowanie ze środków  Europejskich Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 [RPO], Oś priorytetowa IV 

Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o 

profilu praktycznym,  pt. Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach 

Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA). 
  

 

I. Zamawiający:  

 

Nazwa:               Akademia Pomorska w Słupsku  

Adres:                 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 

NIP:                    839-10-28-460  

Strona internetowa: http://www.apsl.edu.pl/ 

 

Reprezentowany przez:  prof. nadzw. dr. hab. Romana Drozda–  Rektora.  

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla projektu o nazwie: ,,Rozwój systemu   

kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” 

aplikowanego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Kształcenie 

zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie              o 

profilu praktycznym, opracowania:  

 

1) Studium wykonalności,  w tym test w zakresie występowania pomocy publicznej w 

projekcie, 

2) Wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków. 

 

2. Celem głównym projektu jest poprawa dostosowania oferty edukacyjnej uczelni do 

wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku 

pracy, poprzez bezpośrednie angażowanie pracodawców zarówno w proces 

przygotowania jak i przebiegu kształcenia praktycznego na poziomie wyższym. Liderem 

w projekcie jest Akademia Pomorska [AP]. Partnerzy projektu to: uczelnia z terenu 

subregionu słupskiego (Partner nr 1), podmiot o funkcjach Instytucji Otoczenia Biznesu 

z doświadczeniem we współpracy z pracodawcami (Partner nr 2), podmiot zrzeszający 
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pracodawców subregionu słupskiego (Partner nr 3). 

3. Przedsięwzięcie obejmie przede wszystkim uruchomienie (na podstawie diagnozy 

subregionalnego rynku pracy) lub modyfikację programów kształcenia praktycznego, 

realizowanych w oparciu o współpracę z pracodawcami i IOB. Projekt jest jednak 

przedsięwzięciem infrastrukturalnym i obejmować będzie przede wszystkim: adaptację 

/modernizację pomieszczeń na pracownie kształcenia praktycznego i ich 

wyposażenie/doposażenie w specjalistyczne pomoce dydaktyczne (komputerowe, 

interdyscyplinarne i specjalistyczne), przebudowę i adaptację biblioteki AP w celu 

utworzenia subregionalnej Biblioteki SOA, rozbudowę infrastruktury ICT oraz zakup 

sprzętu cyfrowego, a także  w ramach cross financingu m.in. dokształcanie kadry 

naukowo – dydaktycznej uczelni, dostosowanie do potrzeb gospodarki programów 

praktycznego kształcenia, utworzenie bazy firm podejmujących u siebie studentów  w 

ramach staży i praktyk. Więcej o przedmiocie projektu – według Załącznika Nr 4 pn. 

„Fiszka
1
 SOA – Porozumienie ZPT MOF Słupska [ogólne założenia projektu].  

4. Przewidywana wartość projektu ogółem wynosi 19.800.000 zł, w tym: 

a) na realizację zadań Lidera Projektu – kwota nie większa niż 18.300.000 PLN; 

b) na realizację zadań Partnera nr 1 – kwota nie większa niż 800 000 PLN; 

c) na realizację zadania Partnera nr 2 – kwota nie większa niż. 325.000 PLN; 

d) na realizację zadań Partnera nr 3 – kwota nie większa niż 375.000 PLN. 

 

5. Planowany termin aplikowania przez Zamawiającego: czerwiec 2016r. [na ww. 

Działanie 4.2 RPO ogłoszony jest już konkurs]. 

6. Zakłada się okres realizacji Projektu: styczeń 2017 – 2018.  

7. Zamawiający zakłada następujące terminy i etapy realizacji zamówienia:  

1) Do dnia  4 maja 2016r. - wykonanie Studium wykonalności
2
, w tym test w 

zakresie występowania pomocy publicznej w projekcie i opracowanie Wniosku 

aplikacyjnego w generatorze wniosków, zgodnie z wszystkimi warunkami i 

wytycznymi konkursu dla ww. Działanie 4.2 RPO, ogłoszonego w dniu 

23.12.2015r. [z ewentualnymi późniejszymi zmianami] i zamieszczonymi pod 

następującym linkiem na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow 

lub:    http://www.rpo.pomorskie.eu/ 

2) Do 10 czerwca -aktualizacja Studium wykonalności oraz Wniosku 

aplikacyjnego, w przypadku potrzeby
3
 korekty Porozumienie zawartego w 

ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla MOF Słupska między 

reprezentacją MOF Słupska a Zarządem Województwa Pomorskiego.   

 

                                                 
1
  Do ogłoszenia zapytania ofertowego załącza się treść aktualną tego dokumentu, którego ostateczną wersję 

określi Porozumienie zawarte [lub aktualizowane] w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla 

MOF Słupska między reprezentacją MOF Słupska a Zarządem Województwa Pomorskiego. 
2
 Studium wykonalności jako przedmiot umowy, będąc dokumentem analitycznym rozstrzygać będzie wszelkie 

aspekty przedsięwzięcia wskazane w wytycznych dla poprawnego procedowania projektu, w tym aspekty 

wymagające prawidłowego skwitowania lub analiz we wniosku aplikacyjnym wypełnianym w generatorze [w 

tym w zakresie m.in. oceny poprawnie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko]. 

Rozstrzygnięcia związane z projektem zawarte w studium wykonalności i wniosku aplikacyjnym muszą być 

tożsame. 
3
 Zamawiający zakłada wystąpienie takiej potrzeby, w tym w wyniku uszczegółowiania projektu na etapie 

sporządzania studium wykonalności. 

 

http://www.rpo.pomorskie.eu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://www.rpo.pomorskie.eu/
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3) Do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny, dokonanej przez 

Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Pomorskiego (IZ RPO WP), przedmiotowego projektu Zamawiającego 

planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach RPO, oś priorytetowa 

IV Kształcenie zawodowe, Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących 

kształcenie o profilu praktycznym - Wykonawca będzie zobowiązany do 

aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

 

8. Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony na każdym etapie [jak w pkt 8], w 

trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w formie 

elektronicznej na płycie CD [w plikach (.pdf) i (.doc)], analiza ekonomiczno- 

finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel (.xlsx) z otwartymi formułami.  

 

  

 

 

III. Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania:  
W celu zagwarantowania wysokiej jakości Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego,  

Zamawiający oprócz kryterium  ceny, wprowadził także kryterium pozacenowe dotyczące 

doświadczenia i potencjału kadrowego Wykonawcy.  

 

1). KRYTERIUM nr 1: CENA BRUTTO  

 

Wartość punktowa wagi w [%]:   40%  

Maksymalna ilość punktów dla kryterium:  40 pkt 

 

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy                       

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających 

wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji 

obliczenia ceny.  

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki 

wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia,    

wyjątkowo   sprzyjające   warunki    wykonywania    zamówienia    dostępne dla 

wykonawcy,  koszty pracy.  

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

2). KRYTERIUM nr 2: DOŚWIADCZENIE:  

 

Wartość punktowa wagi w [%]:  30%  

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 30 pkt 

 

Przy ocenie ofert w Kryterium nr 2 - Doświadczenie, Zamawiający będzie brał pod uwagę 

liczbę przygotowanych Studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych:  
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- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej  25  Studiów 

wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, otrzyma 30 punktów.  

- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej  15 Studiów 

wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, otrzyma  15 punktów.  

- oferta, w której wykonawca wykazał, że przygotował należycie co najmniej 5 Studiów 

wykonalności dla projektów infrastrukturalnych, otrzyma 5 punktów. 

 

W celu wykazania spełnienia wymogów do oceny w ramach powyższego kryterium, 

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz wykonanych Studiów wykonalności 

dla projektów infrastrukturalnych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 

każdego ze Studiów wykonalności (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.).  

Nie dołączenie dowodów potwierdzających należyte wykonanie każdego ze Studiów 

wykonalności, skutkować będzie nieuwzględnieniem go jako należycie przygotowanego 

Studium wykonalności. 

 

3). KRYTERIUM nr 3: POTENCJAŁ KADROWY: 

Wartość punktowa wagi w [%]: 30% 

Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 30 pkt 

Przy ocenie ofert w Kryterium nr 3 – Potencjał kadrowy, Zamawiający będzie brał pod 

uwagę  dysponowanie przez  wykonawcę  dwiema lub trzema osobami, z   

doświadczeniem w przygotowaniu Studiów wykonalności dla projektów  

inf rastruk turalnych: 

- oferta, w której wykonawca wykazał, że dysponuje t r z e m a  osobami z 

doświadczeniem w przygotowaniu Studiów wykonalności dla projektów 

infrastrukturalnych, w tym: 

a) jedną osobą specjalizującą się w części finansowo-ekonomicznej,  

b) jedną osobą specjalizującą się w części ogólnej i  

c) jedną osobą specjalizującą się w części pomocy publicznej,  

przy czym każda osób  w ymien io na  pod  l i t e rą  a )  i  b )  wykonała przynajmniej 

piętnaście studiów wykonalności w części w której się specjalizuje, a osoba wymieniona pod 

literą c) przynajmniej 10 testów pomocy publicznej [w ramach studiów wykonalności lub 

jako zadanie/zlecenie odrębne], otrzymuje 30 punktów. Zamawiający dopuszcza, że osoba 

w ymi en iona  pod  l i t e rą  a )  i  b )  może  j ednocześn ie  spec j a l i zować  s i ę  w  

pomocy publicznej. 

- oferta, w której wykonawca wykazał, że dysponuje t r z e m a  osobami z 

doświadczeniem w przygotowaniu Studiów wykonalności dla projektów 

infrastrukturalnych, w tym: 

a) jedną osobą specjalizującą się w części finansowo-ekonomicznej,  

b) jedną osobą specjalizującą się w części ogólnej i  

c) jedną osobą specjalizującą się w części pomocy publicznej,  

przy czym każda osób  w ymien io na  pod  l i t e rą  a )  i  b )  wykonała przynajmniej 

dziesięć studiów wykonalności w części w której się specjalizuje, a osoba wymieniona pod 

literą c) przynajmniej 10 testów pomocy publicznej w ramach studiów wykonalności lub 

jako zadanie/zlecenie odrębne], otrzymuje 15 punktów. Zamawiający dopuszcza, że osoba 

w ymi en iona  pod  l i t e rą  a )  i  b )  może  j ednocześn ie  spec j a l i z ować  s i ę  w  
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pomocy publicznej. 

- oferta, w której wykonawca wykazał, że dysponuje t r z e m a  osobami z 

doświadczeniem w przygotowaniu Studiów wykonalności dla projektów 

infrastrukturalnych, w tym: 

a) jedną osobą specjalizującą się w części finansowo-ekonomicznej,  

b) jedną osobą specjalizującą się w części ogólnej i  

c) jedną osobą specjalizującą się w części pomocy publicznej,  

przy czym każda osób  w ymien io na  pod  l i t e rą  a )  i  b )  wykonała przynajmniej 

pięć studiów wykonalności w części w której się specjalizuje, a osoba wymieniona pod 

literą c) przynajmniej 10 testów pomocy publicznej w ramach studiów wykonalności lub 

jako zadanie/zlecenie odrębne], otrzymuje 5 punktów. Zamawiający dopuszcza, że osoba 

w ymi en iona  pod  l i t e rą  a )  i  b )  może  j ednocześn ie  spec j a l i zować  s i ę  w  

pomocy publicznej. 

II. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium, Wykonawca jest zobowiązany 

załączyć wykaz osób tj. imienną listę specjalistów wraz z listą przygotowanych przez 

nich studiów wykonalności/testów pomocy publicznej, zgodnie z wzorem poniższej tabeli. 

III.  

LP Imię i nazwisko 

osoby specjalizującej 

się w przygotowaniu 

Studiów wykonalności 

dla projektów 

infrastrukturalnych 

Nazwa części Studium 

Wykonalności, w której 

specjalizuje się dana osoba 

(część finansowo-

ekonomiczna, część ogólna, 

część pomocy publicznej) 

Wykaz projektów, dla których dana osoba 

przygotowała 

Studium wykonalności w części, w 

której się specjalizuje [w tym: 

tytuł/nazwa dokumentu; podmiot dla 

którego usługa była wykonana z 

podaniem adresu siedziby danego 

podmiotu; rok wykonania usługi]  

 

 

 

1 

 ……………… 1. 

 

2. 

 

3. 

 

.. 
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 ……………… 1. 

 

2. 

 

3. 

 

.. 

 

 

Brak złożenia dokumentów w ramach kryteriów pozacenowych spowoduje, że oferta 

zostanie odrzucona. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania 

wzmiankowanych dokumentów po upływie terminu składania ofert. 
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Sposób obliczania kryteriów oceny:  

 

Punktowa ocena łączna jest sumą ocen punktowych: ceny brutto, doświadczenia i potencjału 

kadrowego, obliczana według poniższego wzoru:  

 

PO = POK1 + POK2 + POK3 

 

gdzie:  

PO - punktowa ocena łączna  

POK1 - punktowa ocena Kryterium nr 1 - Cena brutto w PLN, obliczona przez podzielenie 

ceny brutto oferty najtańszej przez cenę brutto ocenianej oferty, a następnie poprzez 

pomnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalną ilość punktów tego Kryterium, tj. 40 

punktów, według wzoru:  

 

POK1 = (Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto ocenianej oferty) x  40 pkt.  

 

POK2, POK3 - punktowa ocena Kryterium nr 2 - obliczona przez podzielenie wartości 

uzyskanej w danym kryterium oferty ocenianej przez najwyższą wartość uzyskaną w danym 

kryterium spośród złożonych ofert a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby 

przez maksymalną ilość punktów tego Kryterium, tj. 30 punktów, według wzoru:  

 

POK2, POK3= (wartość w danym kryterium oferty ocenianej/najwyższą wartość w danym 

kryterium spośród złożonych ofert) x  30 pkt.  

 

 

IV. Termin związania ofertą: 30 dni  

 

 

V. Miejsce i termin składania ofert:  

 

Ofertę cenową należy składać w formie papierowej na adres: Akademia Pomorska w 

Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a , 76-200 Słupsk. W nieprzekraczalnym terminie do  

18 lutego 2016r. do godz. 13:00, 
 

z dopiskiem na zamkniętych kopertach: 

„Oferta na wykonanie Studium wykonalności, w tym testu w zakresie występowania 

pomocy publicznej w projekcie i opracowanie Wniosku aplikacyjnego dla projektu pt. 

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 

Akademickiego (SOA)” 
 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, 

którzy złożą oferty. Jednocześnie na stronie BIP Zamawiającego opublikowane będą wyniki 

składania ofert. Po wyborze Wykonawcy zostanie sporządzona umowa na wykonanie 

Studium wykonalności projektu, w tym testu pomocy publicznej i Wniosku aplikacyjnego w 

generatorze wniosków. 

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej w 

sprawie wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie wyk onania przedmiotu zamówienia: 

Nazwisko i imię: Barbara Podruczna-Mocarska. 

Stanowisko: Kierownik Biura Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Korespondencja e-mail: równolegle na dwa adresy: barbara.podruczna-

mocarska@apsl.edu.pl oraz biurofunduszy@apsl.edu.pl 

Telefon: 59 84 05 387 wew. 387  lub (+48) 604410043. 

 

 

VI. Informacje dodatkowe:  
 

Zamawiający do czasu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zapytania ofertowego 

posiadać będzie wymaganą na roboty budowlane dokumentację techniczną i kosztorysy 

inwestorskie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wybrania 

oferty.  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 65.000 zł brutto [w tym na 

Wniosek  aplikacyjny w generatorze wniosków – 1.000 zł brutto] 

 

 

Załączniki:  

Nr 1. Wzór formularza ofertowego.  

Nr 2. Tabela dla Kryterium nr 3 – Potencjał kadrowy  (wersja edytowalna). 

Nr 3.Wzór umowy.  

 Nr 4. Fiszka SOA – Porozumienie ZPT MOF Słupska [ogólne założenia projektu].  
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