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Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie studium wykonalności oraz 
wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym LSI 2014+ wraz z niezbędnymi 
załącznikami dla planowanego przez Miasto Konin projektu pn. „Wzmacnianie 
zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych 
oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.  
 
Szczegółowy opis zamówienia odnoszący się do zakresu prac oraz zobowiązań 
Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warunki umowy 
obowiązujące Wykonawcę zawiera Załącznik nr 2 – Projekt umowy. 
 
Z punktu widzenia  rozliczeń z Wykonawcą zamówienie zostało podzielone na dwa 
zadania, które mogą być realizowane przez Wykonawcę równocześnie:  
 

Zadanie A: opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami, 
 

Zadanie B: opracowanie wniosku aplikacyjnego w systemie LSI2014+  wraz z 
załącznikami. 

Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z umową, w terminie do 23 listopada 2016 r..  
 
Zamówienie musi być realizowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym przez niego 
Planem Działania, w tym z harmonogramem prac, w którym wyróżnia się następujące 
etapy: 

1. Etap 1: Przygotowanie organizacyjne i opracowanie Planu Działania, 
2. Etap 2: Opracowanie Koncepcji rozbudowy Konińskiego Systemu Informacji o 

Terenie (KoSIT),  
3. Etap 3: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w 

systemie LSI2014+ wraz z załącznikami, 
4. Etap 4: Uzupełnienie oraz skorygowanie dokumentacji projektowej na etapie oceny 

formalnej i merytorycznej wniosku.  

Warunki udziału Wykonawcy uprawniające do złożenia oferty 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Warunek zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z 
przedmiotem zamówienia. 
 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie 
spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat wykonał, co najmniej: 

 
a) trzy usługi, których przedmiotem było opracowanie studium wykonalności projektu 

informatycznego, zawierającego koncepcję techniczną świadczenia elektronicznych 
usług publicznych (e-usług), przy czym:  
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• co najmniej dwa (2) wnioski złożone na podstawie opracowanego przez 
Wykonawcę studium wykonalności otrzymały dofinansowanie,  

• co najmniej dwie (2) z ww. usług dotyczyły zagadnień związanych z założeniem, 
modernizacją, harmonizacją baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (PZGiK) oraz świadczeniem elektronicznych usług publicznych,  

• wartość, co najmniej dwóch (2) projektów, które zostały zdefiniowane w ramach 
opracowanych studiów wykonalności, była nie mniejsza niż 2.500.000,00 zł brutto 
– dotyczy to każdego projektu z osobna; 

 
b) jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie koncepcji lub projektu 

technicznego wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z budową i wdrożeniem 
infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), w tym usług INSPIRE; 

c) jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie projektu technicznego, koncepcji 
lub studium wykonalności, w ramach której Wykonawca przeprowadził analizę 
procesów biznesowych dla kluczowych procesów e-usług oraz opracował dla nich 
model procesów „as-is" oraz „to-be" wraz z określeniem atrybutów każdego z procesów 
takich jak: cel procesu, właściciel procesu, czas realizacji oraz koszt procesu. 

 
W celu wykazania spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
wykaz zrealizowanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie 
w formie: listu referencyjnego, poświadczenia, protokołu odbioru, itp.  
 
Niedołączenie dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi skutkować będzie 
nieuwzględnieniem tej usługi w wykazie usług, co w rezultacie, przy braku spełnienia 
warunków udziału, może skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
 
Zaleca się umieszczenie informacji dotyczących spełnienia warunków udziału w 
załączonym do formularza oferty projekcie wykazu usług Wykonawcy.  

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie 
następującymi kryteriami i ich wagą: 

a. Kl:  „cena brutto” - 70% 
b. K2:  „okres udzielonej gwarancji” — 10% 
c. K3:  „liczba wariantów realizacji inwestycji opracowana w ramach 

analizy opcji” – 20% 
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach ww. kryteriów 

przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.  
3. W zakresie ww. kryteriów oferta Wykonawcy może uzyskać łącznie 100 punktów.  
4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

podczas oceny ofert.  
5. Do wyliczenia wartości punktowej oceny oferty Wykonawcy Zamawiający 

posługiwał się będzie następującym wzorem: 
 

W = Kl + K2 + K3 
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gdzie:  
 
W — łączna liczba punktów analizowanej oferty; Kl - liczba punktów przyznanych 
dla analizowanej oferty w ramach kryterium „cena brutto" analizowanej oferty; K2 
- liczba punktów w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji " analizowanej 
oferty; K3 - liczba punktów w ramach kryterium „liczba wariantów realizacji 
inwestycji opracowana w ramach analizy opcji”. 
 

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych ofert, spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie 
z ww. wzorem dokonując wyliczenia wartości punktowej dla każdej z ofert dla 
poszczególnych kryteriów wg. poniższej zasady: 
 
a. Ocena punktowa kryterium Kl – „cena brutto”.  Maksymalną liczbę punktów w 

zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi 
najkorzystniejszą cenowo ofertę, czyli zaoferuje najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie 
mniejszą liczbę punktów w stosunku do punktacji oferty najkorzystniejszej 
obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
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b. Ocena punktowa kryterium K2 – „okres udzielonej gwarancji”: Maksymalną 

liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 
najdłuższy okres świadczenia usługi gwarancyjnej liczony w miesiącach nie 
krótszy niż 1 rok tj. 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 24 miesiące1. Pozostali 
wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów w stosunku do 
punktacji oferty najkorzystniejszej obliczoną zgodnie z poniższym wzorem 
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c. Ocena punktowa kryterium K3  – „liczba wariantów realizacji inwestycji 

opracowana w ramach analizy opcji”.  Wykonawca, który zaoferuje największą 
liczbę wariantów realizacji inwestycji, nie mniejszą niż 2 i nie większą niż 4, 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostali wykonawcy otrzymają 
proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów w stosunku do punktacji oferty 
najkorzystniejszej obliczoną zgodnie z poniższym wzorem 

 

                                                 
1 Gwarancja jest udzielana przez Wykonawcę na podany przez niego w ofercie okres czasu, liczony w 
miesiącach od daty odbioru końcowego, zgodnie z zapisami wzoru umowy. Okres udzielonej gwarancji jest 
równoznaczny z okresem obowiązującej wykonawcę rękojmi. 
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7. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy i / lub 

zaoferowanie opracowania studium wykonalności z liczbą wariantów mniejszą niż 
2 powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy, jako niespełniającej wymagań 
zapytania ofertowego.  

8. Podanie przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące 
jest równoznaczne z udzieleniem gwarancji przez Wykonawcę na okres 24 
miesięcy. W takim przypadku do wyliczenia wartości punktowej kryterium „okres 
udzielonej gwarancji” Zamawiający przyjmie 24 miesiące. Tak przyjęta wielkość 
zostanie uwzględniona również we wzorze umowy, o ile oferta ta zostanie przez 
Zamawiającego wybrana, jako najkorzystniejsza. 

9. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę „ liczby wariantów realizacji 
inwestycji w ramach analizy opcji” (w studium wykonalności) większej lub równej 
5, Zamawiający przyjmie, jako zobowiązanie Wykonawcy, liczbę 4 wariantów 
realizacji inwestycji. 

Opis sposobu przygotowania oferty, termin związania ofertą 

1. Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  

2. Koperta oferty musi być opisana w sposób następujący:  
 
„Oferta na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w 
systemie informatycznym LSI 2014+ wraz z niezbędnymi załącznikami dla 
planowanego przez Miasto Konin projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w 
Mieście Konin - Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz 
udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. 

Nie otwierać przed dniem 08 września 2016 r. godz. 10:30 

3. Oferta musi zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego przez Zamawiającego. W 

cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca 
jest zobowiązany do podania ceny brutto usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
uwzględniającej obowiązujący podatek VAT. 

5. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty zawartym w niniejszym 
zapytaniu ofertowym. 
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6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić 
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
wyznaczonego na składanie ofert. 

7. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty powinny podpisać osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno 
ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką 
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 

10. Termin związania ofertą: 30 dni. 

Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w Biurze Obslugi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 
Konin, plac Wolności 1, w terminie do dnia 8 września 2016 roku do godz. 10.00.  
 
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny. Otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 8 września 2016 roku o godz. 10.30 w Wydziale Geodezji i Katastru. 

Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
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: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

Przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego 

1. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy: 
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego, 
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b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
2. Zamawiający może zakończyć procedurę zapytania ofertowego bez dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn. 
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą wartość oceny punktowej, 
wówczas Zamawiający przeprowadzi dodatkowe negocjacje z potencjalnymi 
Wykonawcami i dokona wyboru oferty z ceną niższą. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający może wystąpić do potencjalnych Wykonawców o 
udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienie 
dokumentów. 

Inne postanowienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3. Informacji na temat zapytania ofertowego udzielą 

a)  Pan Paweł Smogór pawel.smogor@konin.um.gov.pl telefon: 63-240-13-77,            
fax:  63-242-99-20. 

b) Pani Katarzyna Ławniczak katarzyna.lawniczak@konin.um.gov.pl telefon: 63-240-
11-61 

 
 

 


