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Zamawiający: 

Gmina Sianów 

76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności (SW) wraz z 
załącznikami dla planowanej do realizacji przez Gminę Sianów inwestycji transportowych z zakresu przebudowy 
drogi powiatowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
Oś priorytetowa V, Działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach 
Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  - projekty pozakonkursowe; 
Numer naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16. 

Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami winny być opracowane zgodnie z 
wytycznymi tematycznymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przedsięwzięcie pn. ‘Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi  S6 na 
terenie Gminy i Miasta Sianów” zakłada przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do drogi 
ekspresowej S6 (sieć TEN-T) w miejscowości Sieciemin, o długości około 2,5 km, odcinek DP nr 3541Z 
Kawno-Sieciemin. Odcinek przebudowywanej drogi będzie bezpośrednio łączył się z drogą wyższej 
kategorii –siecią TEN-T– drogą ekspresową S6 przez węzeł „Kawno”.  

2. Wnioskodawcą i Beneficjentem Przedsięwzięcia będzie Gmina Sianów, 76-004 Sianów,  
ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571. 
 
3. Operatorem majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie  Gmina Sianów, 76-004 Sianów, 
ul. Armii Polskiej 30, NIP 499-04-43-571. 
 
1. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Studium wykonalności powinno być dostarczone w jednym egzemplarzu w wersji pisemnej oraz w 
dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (*część opisowa - plik aktywny PDF – z 
możliwością przeszukiwania lub  Microsoft Office Word lub równoważne; *część obliczeniowa - analiza 
ekonomiczno-finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel lub równoważnym, umożliwiającym 
weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń – odblokowane formuły). 

2.  Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być opracowany w LSI2014, dostępnym pod 
adresem https.//beneficjent.wzp.pl oraz dostarczony w jednym egzemplarzu w formie papierowej w 
formacie A4.  

3. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne i praktyczne w okresie naboru i 
oceny wniosku o dofinansowanie dla zamawiającego w zakresie wynikającym z realizacji 
przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Termin realizacji zamówienia: do 20 marca  2017r  
 
7. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena 



8. Warunki płatności: – na rzecz Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT 
przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, do 14 dni od daty otrzymania faktury. 
 
9. Termin i miejsce złożenia ofert: 
Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć w wersji papierowej: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Studium 

wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu pn. ‘Dostosowanie lokalnego układu 
komunikacyjnego do przebiegu drogi  S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów” osobiście, pocztą na w/w 

adres, lub pocztą elektroniczną  (poprzez dosłanie skanu dokumentu na adres rozwoj@sianow.pl). 
 
10. Termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 
Sianów, a nie data nadania). 
 
11. Forma oferty. 
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy, powinna posiadać termin ważności 
(najlepiej 30 dni) i być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 
 
12. Zawartość oferty. 
Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę, która musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 
zapytania oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
13. Zamawiający w trakcie badania oferty może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień. 
 
14. Sposób i osoba do kontaktu 
Agata Szewczyk, e-mail: rozwoj@sianow.pl, nr tel.: 94 34 69 513 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Wzór formularza ofertowego 
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