
                                                                           

 

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności dla WOPR Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie Systemu 

Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi”  planowanego do aplikowania  

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 2020. 

Oś priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  

Działanie: 3.4 Adaptacja do zmian klimatu  

Typ projektu: Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń  

 

Dokument dotyczyć będzie projektu z zakresu realizacji zintegrowanego Systemu Wczesnego 

Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi, który pozwoli na znaczne podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany na terenach zagrożonych powodzią wzdłuż Odry i 

wybrzeża Morza Bałtyckiego. Maksymalna wartość dofinansowania w powyższym konkursie  

to 1 194 000,00 zł (277 030) EUR. Projekt planowany jest do realizacji w okresie od lipca 2016 do 

grudnia 2017 roku. 

 

1. Zakres prac: 

Opracowanie studium wykonalności spełniającego kryteria zawarte w dokumencie: Zał. 6 do reg. - 

Instrukcja przygotowania studium wykonalności, dostępnym na witrynie internetowej instytucji 

organizującej ww. konkurs: https://www.wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020/1214-rpzp-03-04-00-ip-

01-32-ko1-16.html.  

2. Studium wykonalności powinno zawierać m.in: 

1. Przedstawienie kontekstu społeczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i politycznego. 

https://www.wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020/1214-rpzp-03-04-00-ip-01-32-ko1-16.html
https://www.wfos.szczecin.pl/rpo-wz-2014-2020/1214-rpzp-03-04-00-ip-01-32-ko1-16.html


2. Definicja celów projektu 

3. Identyfikacja projektu 

4. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 

5. Analiza finansowa 

6. Analiza kosztów i korzyści 

7. Rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 

8. Analiza ryzyka i wrażliwości 

9. Załączniki 

 

Szczegółowy opis studium wykonalności w załącznikach!  

 

3. Zobowiązania 

3.1  Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wskazanych z należytą starannością, wymaganą przy 

świadczeniu tego rodzaju usług oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i tryb jej rozwiązania. Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy 

termin płatności za wystawioną fakturę. 

 

3.2 Zobowiązania zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz 

pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania usługi poprzez przekazanie stosownych danych, 

informacji i dokumentów oraz bezpośredni kontakt osób delegowanych odpowiednio ze strony 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz do dokonania płatności zgodnie z ustaleniami.  

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym 

tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej: 

1)       w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz 



2)       w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz  

z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy 

finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres szkolenia@wopr.szczecin.pl  lub 

osobiście do biura WOPR WZ, ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin pok. 117 do dnia 16 marca 2016 

roku do godziny 9.00.  Informacje o wyborze oferty zostaną upublicznione na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Apoloniusz Kurylczyk tel.: 691 856 741 

kurylczyk@wopr.szczecin.pl. Preferowany mail. 

  

6. Oferta powinna co najmniej zawierać: 

Nazwa, dane teleadresowe oferenta, nazwę zadania, wartość oferty (cena netto, cena brutto oraz 

stawkę podatku VAT); Datę sporządzenia oferty. 

 

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usług polegającej na opracowaniu Studium 

Wykonalności wraz z podaniem nazwy klienta i nazwy projektu którego dotyczył. 

 

8. Informacje dodatkowe: 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują powstania wzajemnych 

zobowiązań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru wykonawcy bez 

podawania przyczyn. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą który złożył jedyną ważną ofertę. 

 

Termin realizacji zamówienia:  30.03.2016 r. 

Kryterium oceny ofert: 

 – cena 90 % 

- jakość 10 % 

mailto:szkolenia@wopr.szczecin.pl
mailto:kurylczyk@wopr.szczecin.pl

