
1 
 

Zamawiający: 

Gmina Przasnysz 

ul. Św. Stanisława Kostki 5 

06 – 300 Przasnysz 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. 

dla którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz 

 

II. Tytuł zamówienia:  

 „Zarządzanie projektem pn: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie polega na zarządzaniu Projektem przez co rozumie się przygotowanie przez 

Wykonawcę wszelkich dokumentów związanych lub dotyczących realizacji Projektu, w 

szczególności co miesiąc harmonogramów płatności, wniosków o zaliczkę, wniosków o 

płatność rozliczających zaliczkę. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

wniosków o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami i dodatkowymi opisami faktur, 

odpowiedzi na wszelką korespondencję otrzymaną w związku z realizacją Projektu. 

Zarządzanie Projektem obejmuje także doradztwo w zakresie związanym z realizacją 

Projektu. 

2. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia ryczałtowe z dwiema 

płatnościami. 

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty 

w nim nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym podatek VAT w 

obowiązującej wysokości. 

 

IV. Istotne zapisy w umowie: 

Zakres prac: zarządzanie Projektem przez co rozumie się przygotowanie przez  

Wykonawcę wszelkich dokumentów związanych lub dotyczących realizacji Projektu (np. 

harmonogramów, wniosków o płatność, pism); 

Wynagrodzenie: ryczałtowe, dwie płatności. 

 

V. Warunki udziału: 

Podmiot składający ofertę powinien spełniać warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

    Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. 

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

Warunki płatności: płatność zrealizowana będzie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu 

zamówienia w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT / 

rachunku Zamawiającemu. 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena – 

100,00%. 

W kryterium cena – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany 

wzór: 

 

C = Cmin/ Cn x 100 

 

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena 

C min – najniższa cena spośród oferowanych  

C n – cena badanej oferty  

 

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i 

następnych cyfr po przecinku, trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę. 

 

 

VI. Forma złożenia oferty 

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 02 czerwca 2021 r. do 

godz. 10.00 w formie: pisemnej (np. osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Przasnysz, ul. 

Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz (sekretariat) lub na adres poczty elektronicznej: 

a.szczepanski@przasnysz.pl  – liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

     VII. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania postępowania lub unieważnienia na każdym etapie bez podania 

przyczyny; 

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty; 

3) żądania szczegółowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców na etapie 

weryfikacji ofert. 

2. Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Szczepański, nr tel. 29 751 21 36, e-mail: 

a.szczepanski@przasnysz.pl 
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