Mysłakowice: Usługi finansowo - prawne wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn.Rozbudowa
i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 134467 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 114971 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, woj.
dolnośląskie, tel. 75 7182415, 7183323, faks 75 7131089.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek międzygminny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi finansowo - prawne wraz z nadzorem
inwestorskim dla zadania pn.Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej wydzielenia biofrakcji ze
zmieszanych odpadów komunalnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków
własnych Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zmawiającego, tj.
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,w ramach Priorytetu 4. Działanie 4.1
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
Dolnego Śląska ( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) w tym: I Rozliczania finansowe projektu
zgodnie z wymaganiami Instytucji współfinansującymi tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz UE dla projektów
finansowanych z EFRR w ramach programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. w tym w szczególności: -analiza, wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków o płatność , sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym -sporządzanie,
rozliczanie i monitoring wniosków o płatność na sfinansowanie przedmiotowego zadania, -prowadzenie
wszystkich czynności oraz przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją
zadania, których zażąda instytucja finansująca w tym przygotowywanie do instytucji finansującej sprawozdań
z realizacji inwestycji, -przekazanie Zamawiającemu opracowanych w generatorze wniosków o płatność
wniosków wraz z listą niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do wniosków, (przygotowywanych
przez Wykonawcę do instytucji finansującej), w formie elektronicznej jak również w formie papierowej. II
Zakres obsługi prawnej obejmuje w szczególności : -udzielanie pracownikom Zamawiającego opinii i porad
prawnych ; -obsługę prawną postępowań o zamówienie publiczne ( sprawdzanie przygotowanych przez
Zamawiającego projektów siwz, sporządzanie pism w toku postepowania przetargowego, sprawdzanie
prawidłowości ogłoszeń o przetargu itp. ); -kontrola prawidłowości formalno-prawnej umów, pism zleceń

oraz innych dokumentów wymagających konsultacji prawnej ,związanych z zadaniem; III Zakres nadzoru
inwestorskiego nad dostawami i usługami montażowymi: -weryfikacja przygotowanego przez Zamawiającego
opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych na
dostawę maszyn i urządzeń wymienionych w zał. Nr 1; -obecność na terenie Zakładu Usług Komunalnych w
Ścięgnach Kostrzycy w czasie dostaw i montażu wyposażenia; -monitorowanie poprawności montażu
wyposażenia ( zgodnie z zaleceniami producentów, poszczególnych maszyn i urządzeń ); -sprawdzenie
poprawności rozruchów, uczestniczenie w rozruchach technologicznych ; -obsługa dokumentacyjna zadania prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ zadania; -sprawdzenie kompletności dokumentacji
odbiorowej ( karty gwarancyjne, certyfikaty, DTR itp. ); -przeprowadzanie odbioru końcowego montażu
maszyn i urządzeń ; -ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnemu Zamawiającemu, w
przypadku nienależytego bądź wadliwego wykonania dostaw;Usługa wykonywana będzie w siedzibie
Wykonawcy od środy do piątku każdego tygodnia, natomiast w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 16
godz. miesięcznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Niezależnie od powyższego osoba pełniąca
nadzór inwestorski winna przebywać w miejscu realizacji zadania w czasie dostaw i montażu wyposażenia ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.00.00-4, 71.63.11.00-1, 79.42.11.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt realizowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,w
ramach Priorytetu 4. Działanie 4.1 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska ( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Ingenis Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21951,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26924,70
Oferta z najniższą ceną: 26924,70 / Oferta z najwyższą ceną: 33210,00
Waluta: PLN.

