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Wykonawcy  

                                 Gdańsk, 02 marca 2017 r. 

Znak EOP-AZL-000142-2017 
Dot.   Zapytanie ofertowe – Zlecenie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu 

oraz kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach                  
bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami 

  Postępowanie nr N/1/AZ/ZO/3/17 
 

Szanowni Państwo, 
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym.   
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks                    
cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR 
SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl). 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zlecenia prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub 

biznes planu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych                                
w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami. 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do zaproszenia. Sposób realizacji zamówienia określa umowa, 
która stanowi zał. nr 2. 

1.3. W ramach postępowania Zamawiający zawrze Umowę Ramową z dwoma wykonawcami, którzy uzyskają naj-
większa liczbę punktów.  

1.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
1.5. Wykonawca może, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączą-

cych go z nim stosunków prawnych. 
 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 2 lata od daty zawarcia umowy. 

 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 
3.2. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przygotowali, co najmniej jeden wnio-

sek w ramach Programu Operacyjnego.  
 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
4.1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 3 do zaproszenia. 
4.2. Wraz z formularzem oferty należy złożyć: 

4.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do niniej-
szego zaproszenia, 

4.2.2. wykaz usług, zgodnie z treścią zał. nr 5 do niniejszego zaproszenia, 
4.2.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-

czej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 



 

2/5 

4.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

4.2.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesią-
ce przed upływem terminu składania ofert; 

4.2.6. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z orygina-
łem kopii, – jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji wykonawcy nie wynika 
z dokumentu określonego w pkt 4.2.3. 

4.3. Jeżeli Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów należy złożyć dokumenty dowodzą-
ce, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

4.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2.1. oraz 4.2.6. – jeżeli dotyczy, powinny być złożone w oryginale. 
Pozostałe dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

4.5. Ofertę należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opatrzonym: 
4.5.1. nazwą i adresem wykonawcy,  
4.5.2. zaadresowanym:  
                                      ENERGA-OPERATOR SA, Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29           
                „Zlecenie prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności lub biznes planu oraz 

kompleksowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów realizowanych                      
w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami 

                                                                         – N/1/AZ/ZO/3/17”. 
 
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć w ENERGA-OPERATOR SA (Centrala), Gdańsk 80-870, ul. M. Reja 29, w pok. nr 38               
(kancelaria), do dnia 09 marca 2017 r. do godz. 11:00. 
 
6. OCENA OFERT 
6.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów:  

 

Lp. Nazwa kryterium  
Maksymalna liczba  

punktów 
Skrót kryterium 

1 
Cena za przygotowanie wniosku wraz ze studium wyko-
nalności lub biznes planem 

40 C 

2 Wartość success fee  30 Sf 

3 Cena wewnętrznego szkolenia (godzina szkoleniowa)* 5 Csz 

4 Termin 10 T 

5 Doświadczenie 15 D 

                                                            Łączna max liczba punktów 100  

* Cena za 1 godzinę szkolenia dotyczącego aspektów zarządzania projektami dofinasowanymi ze środków bezzwrotnych 

 

6.2. Poszczególnym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu zostaną przyznane punkty według następu-
jącego wzoru:    
              ƩPkt=Pc+Psf+Pcsz+PT+PD 
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gdzie: 

ƩPkt – łączna suma punktów,  

Pc – wartość punktów przyznanych za kryterium ceny wniosku wraz ze studium wykonalności lub biznes 

planem, 

PSf – wartość punktów przyznanych za kryterium wartości success fee, 

PCsz – wartość punktów przyznanych za kryterium cena szkolenia, 

PT – wartość punktów przyznanych za kryterium terminowość, 

PD – wartość punktów przyznanych za kryterium doświadczenia. 

 

6.3. Punkty za kryterium Cena wniosku wraz ze studium wykonalności lub biznes planem, zostaną przy-
znane według następującego wzoru: 

                                                          Pc =Cmin÷Cof·40 pkt 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena netto oferty spośród ważnych i podlegających ocenie ofert, 

Cof - cena netto oferty, zaoferowana w ocenianej ofercie. 

 

6.4. Punkty za kryterium wartość success fee, zostaną przyznane według następującego wzoru: 

                                 Psf =Wsfmin÷Wsfof·30 pkt 

gdzie: 

Wsfmin –najniższa wartość success fee spośród ważnych i podlegających ocenie ofert, 

Wsfof - wartość success fee zaoferowana w ocenianej ofercie. 

Wartość sucess fee - premia za sukces liczona w procentach od wartości przyznanej dotacji. 

 

6.5. Punkty za kryterium Cena wewnętrznego szkolenia, zostaną przyznane według następującego wzo-
ru: 

                                        PCsz = Cszmin ÷ Cszof ·5 pkt 

gdzie: 

Cszmin – najniższa cena 1 godziny szkoleniowej spośród ważnych i podlegających ocenie ofert, 

Cszof - cena 1 godziny szkoleniowej, zaoferowana w ocenianej ofercie. 

 

6.6. Punkty za kryterium Termin, zostaną przyznane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Punktacja 
Liczba dni w ciągu, których zostanie opracowane studium                      

wykonalności oraz kompletny wniosek* ** 

10 pkt poniżej 14 dni 

8 pkt od 15 do 21 dni 

6 pkt od 22 do 27 dni 

0 pkt powyżej 28 dni 

*  opracowane studium wykonalności lub biznes planu oraz wniosku o dofinansowanie dla projektów realizowanych                      
    w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 
** kompletny - wniosek wraz ze wszystkim wymaganymi załącznikami, który uprzednio został zaczytany do generatora 
    wniosku o dofinansowanie. 

 
Kompletny wniosek zostanie przekazany Zleceniodawcy nie później niż 3 dni przed zamknięciem 
naboru do wybranego konkursu. 
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Dokumentacja oraz wytyczne niezbędne do opracowania studium wykonalności lub biznes planu oraz wnio-
sku o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zostanie przekazana Wykonawcy na 30 dni przed zamknię-
ciem naboru do wybranego konkursu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
 

6.7. Punkty za kryterium Doświadczenie, zostaną przyznane zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Punktacja  Ilość wniosków, które zakończyły się pozytywną oceną merytoryczną 

15 pkt 

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowywanych dla projektów z zakresu energetyki/OZE 

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                      
w ramach krajowego Programu Operacyjnego  

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych  dla projektów biorących udział w konkursie                       
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

12 pkt 

co najmniej 3 szt. wniosków przygotowywanych dla projektów z zakresu energetyki/OZE 

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                     
w ramach krajowego Programu Operacyjnego  

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                          
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

9 pkt 

co najmniej 1 szt. wniosków przygotowywanych dla projektów z zakresu energetyki/OZE 

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                        
w ramach krajowego Programu Operacyjnego  

co najmniej 5 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                      
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

6 pkt 

co najmniej 1 szt. wniosków przygotowywanych dla projektów z zakresu energetyki/OZE 

co najmniej 3 szt. wniosków przygotowany dla projektów biorących udział w konkursie                              
w ramach krajowego Programu Operacyjnego  

co najmniej 3 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                         
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

0 pkt 

mniej niż 3 szt. wniosków przygotowany dla projektów biorących udział w konkursie w ramach 
krajowego Programu Operacyjnego  
mniej niż 3 szt. wniosków przygotowanych dla projektów biorących udział w konkursie                              
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

6.8. Za najkorzystniejszą ofertę, zamawiający uzna tę, która w ocenie ofert uzyska największą liczbę punktów. 
6.9. Punkty będą liczone i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
7. NEGOCJACJE 
7.1. Zamawiający po ocenie ofert, przeprowadzi negocjacje handlowe w formie telekonferencji z wykonawcami, 

którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu. 
7.2. Zaproszenie na negocjacje zostanie przekazane odrębnym pismem. 
 
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

               O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną. 
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9. DODATKOWE INFORMACJE 
        Informacji dotyczących niniejszego zaproszenia udziela: Jolanta Skocka, e-mail: jolanta.skocka@energa.pl 

 
10. ZAŁĄCZNIKI: 
10.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
10.2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy Ramowej 
10.3. Załącznik nr 3 – Formularz Oferty 
10.4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
10.5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług 

 
          Z poważaniem, 
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Rozdzielnik: 

1) adresat 
2) AZL a/a 

mailto:jolanta.skocka@energa.pl

