
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie 
ul. Żołnierzy WiN 22 • 22-200 Włodawa 

tel. 82 572 58 56 • e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl • www.mzcwlodawa.pl 

REGON 060012278 • NIP 565 144 78 22 

Santander Bank Polska  SA: 60 1500 1373 1213 70040541 0000 

 

 

 

 

MZC. 271.1.1.2022      Włodawa, 24 marca 2022 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zaprasza do złożenia 

oferty na wykonanie: 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opracowanie Koncepcji techniczno-technologicznej i ekonomicznej dla: 

Budowa linii i hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po 

segregacji odpadów komunalnych. 

2. Obsługę procesu przygotowania inwestycji wymienionej w pkt.1, w szczególności 

w obszarze ochrony środowiska z uzyskaniem decyzji środowiskowej włącznie, 

oraz sporządzenie innych niezbędnych dokumentów i opracowań właściwych do 

sporządzenia: 

a) PFU, jeżeli będzie wymagane, 

b) opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby SIWZ w postępowaniu zakupowym 

dla trybu projektuj-buduj. 

Planowane miejsce realizacji inwestycji: Działki Nr 47/2 obręb Nr 2 we Włodawie. 

Koncepcja winna uwzględnić w całości opis planowanego przedsięwzięcia zawarty we 

wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/1144/PolskiLad stanowiącym załącznik do 

zapytania ofertowego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie środowiskowe w przedmiotowej sprawie zostało  

już wszczęte przez Burmistrza Włodawy na wniosek zamawiającego i jest w fazie 

początkowej oceny wniosku (KIP) przez organ prowadzący. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu w tym postępowaniu. 

 

II. Termin i miejsce i sposób złożenia oferty: 

1. Termin - do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00. 

2. Miejsce - Biuro Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

przy ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, pok. nr 11. 

3. Ofertę należy sporządzić na druku „FORMULARZ OFERTY” – załącznik Nr 1 do 

Zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną 

i umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na Opracowanie 

Koncepcji techniczno-technologicznej dla: Budowa Linii i hali do produkcji 

paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów 

komunalnych”. 

 

III.    Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). 

 

 

 

 

 

 

 



IV.    Kryteria oceny (O) ofert. 

1. Cena (C) - 60 pkt.  

2. Termin realizacji (T) - 20 pkt., gdzie T = (T1+T2), dla którego T1 oznacza 

termin realizacji zadania w części I.1, a T2 w części I.2 opisu przedmiotu 

zamówienia. 

3. Doświadczenie (D) – 20 pkt. 

 

Ad. 1. W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 

60 pkt. Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:  

 
          najniższa oferowana cena brutto 

C = -------------------------------------- x 60 pkt.  
            cena brutto ocenianej oferty  

 

Ad. 2. W kryterium drugim – Termin realizacji (T), oferta może uzyskać 

maksymalnie 20 pkt.  

Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę terminów 

realizacji liczonych sumarycznie w ilości dni od dnia podpisania umowy (suma dni 

z pkt. I.1+I.2)  

UWAGA: termin ten nie może być dłuższy niż określony w pkt. V.7 zapytania 

ofertowego.  

 

Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:  

 
       Najkrótszy sumaryczny oferowany termin realizacji  

T = ---------------------------------------------------- x 20 pkt.  
             Termin sumaryczny realizacji ocenianej oferty  

 

Ad. 3. W trzecim kryterium – Doświadczenie (D). Wykonawca dokumentuje ilość 

wykonanych zadań o podobnym charakterze przedmiotowym w okresie ostatnich 

5 lat przedkładając w załączeniu do oferty poświadczenia zamawiających, na rzecz 

których wykonywał podobne zadania. Oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

 

Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:  

 
       Ilość wykonanych zadań ocenianej oferty 

D = ---------------------------------------------------- x 20 pkt.  
           Najwyższa oferowana ilość wykonanych zadań 
 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie 

najkorzystniejszy bilans obu kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę 

punktową obliczoną wg wzoru:  

Ocena – O = C + T + D  

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. 

 

V. Inne uwarunkowania: 

1. Zamawiający udzieli wybranemu wykonawcy zamówienia na podstawie pisemnej 

umowy określającej warunki realizacji zamówienia. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza 

ofert w walutach obcych.  



3. Oferta Wykonawca nie spełniająca wymagań określonych w zaproszeniu 

niezbędnych do oceny, może zostać przez Zamawiającego odrzucona. 

4. Jeśli w ofercie wykonawca poda wartości w jednostkach, a będzie to niezbędne, 

Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, stosując obowiązuje w polskim, 

prawie regulacje prawne lub odpowiednie zasady, tak aby oferty były 

porównywalne, o ile będzie to możliwe.    

5. Zamawiający dopuszcza zamknięcie (unieważnienie) postępowania bez podania 

przyczyny. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

z niektórymi lub wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oraz złożenie 

dodatkowych ofert przez Wykonawcę. 

7. Maksymalne terminy realizacji zamówienia: 

a) dla pkt. I.1 zaproszenie – do 60 dni od dnia podpisania umowy; 

b) dla pkt. I.2 zaproszenia – do 120 dni od dnia podpisania umowy. 

8.  Postawa prawna - § 4 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 PLN stanowiącego 

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3.21 Zarządu Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

VI.  Kontakt z Zamawiającym na etapie przygotowania ofert - e-mail: 

sekretariat@mzcwlodawa.pl 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

Józef Steć 
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