
 

Ogłoszenie w sprawie przetargu na wybór Usługodawcy w zakresie doradztwa przy 

realizacji termomodernizacji budynku Hospicjum w ramach programu priorytetowego 

NFOŚiGW „Poprawa jakości powietrza” 2019 

 

1. Zamawiający:  

 

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio 

ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12, 84-100 Puck  

Numer Identyfikacji Podatkowej: 587-158-86-77 

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe doradztwo Zamawiającemu przy zgłoszeniu wniosku 

o przyznanie dotacji i następnie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektu 

Hospicjum w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej „Poprawa Jakości Powietrza” na rok 2019, na wszystkich etapach realizacji 

programu oraz przygotowanie niezbędnych dla Zamawiającego dokumentów w toku realizacji 

Programu, a następnie doradztwo w prowadzeniu projektu oraz świadczenie usług obsługi 

finansowej (rozliczania) projektu, zgodnie z umową o dotację. 

 

W skład zamówienia wchodzi w szczególności: 

 

a. przygotowanie Zamawiającemu następujących dokumentów: 

 

1) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

2) Opracowanie aktualnej wersji audytu termomodernizacyjnego i oświetleniowego w zakresie 

weryfikacji cen do poziomu I kwartał 2019 r.  

3) Dokonanie analizy konieczności pozyskania zaświadczenia dotyczącego pomocy publicznej i 

pozyskanie takiego zaświadczenia; 

4) Przygotowanie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie 

zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji,  

 

b. Pomoc w skompletowaniu pozostałych, wymaganych we Wniosku załączników (wszelkie 

dokumenty finansowe, niezbędne oświadczenia, dokumenty rejestrowe, pozwolenia na 

budowę, wymagane zezwolenia lub oświadczenia organów administracji publicznej, bądź 

innych podmiotów); 

 

Następnie, w przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 

w ramach wyżej określonego programu: 

 

c. świadczenie usług w zakresie obsługi finansowej projektu, w szczególności w zakresie jego 

rozliczania (pomoc przy wypełnianiu wniosków o rozliczenie kosztów kwalifikowanych, 

kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, stanowiących podstawę wypłaty 

środków z dotacji, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami udzielającego dotacji i 

warunkami Programu, doradztwo w zakresie wytwarzania stosownej dokumentacji w toku 

realizacji projektu przez Zamawiającego); 



d. świadczenie usług w zakresie doradztwa na rzecz Zamawiającego na każdym etapie realizacji 

projektu (inwestycji), w szczególności w zakresie nadzoru nad prowadzeniem projektu, 

doradztwa przy wyborze wykonawców i innych podmiotów zaangażowanych w realizację 

inwestycji, z zachowaniem zasad obiektywizmu. 

 

3. Termin Realizacji Zamówienia  

 

Wyznacza się termin realizacji zamówienia: 

 

a. W zakresie przygotowania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) i wszelkiej niezbędnej dokumentacji do aplikowania o 

przyznanie dotacji w ramach programu „Poprawa jakości powietrza” - do dnia 

wymaganego w tym programie jako najpóźniejszy dzień złożenia wniosku jednak nie 

później niż do 31.12.2019 r. ; 

 

b. W zakresie obsługi finansowej projektu – do czasu pełnego rozliczenia projektu i jego 

zakończenia i przesłania ostatniego dokumentu wymaganego w w/w programie do 

NFOŚIGW lub innego wskazanego w programie podmiotu. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Udział w postępowaniu mogą wziąć Usługodawcy, którzy: 

 

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 mln zł; 

2) nie zalegają z podatkami i innymi daninami publicznoprawnymi, w szczególności 

składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;  

3) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i 

posiadają doświadczenie przy świadczeniu usług takich samych lub podobnych 

(równoważnych) jak określonych w opisie przedmiotu zamówienia;  

4) złożą oświadczenie o zamiarze udziału w postępowaniu wraz z niezbędnymi dokumentami, 

potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w pkt 1 – 3.  

 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złączyć do oświadczenia o zamiarze 

wzięcia udziału w przetargu: 

 

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

b. Oświadczenie Usługodawcy o niezaleganiu na dzień jego podpisywania z podatkami i innymi 

daninami publicznymi i zobowiązanie się do przedstawienia stosownego zaświadczenia od 

organów państwowych (US, ZUS) w tym przedmiocie w ciągu 30 dni od dnia wyboru oferty 

Usługodawcy. 

c. Wykaz projektów z ostatnich 3 lat, przy których Usługodawca doradzał podmiotom starającym się 

o uzyskanie dotacji, w szczególności w zakresie programów realizowanych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przedmiocie dofinansowania 

termomodernizacji obiektów, z informacją, czy doradztwo zakończyło się pozyskaniem dotacji 

przez wnioskodawcę. Usługodawca może załączyć referencje potwierdzające w/w okoliczności. 

d. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC. 



 

6. Kryteria wyboru ofert  

 

Analiza ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Kryteriami wyboru 

ofert będzie doświadczenie Usługodawcy (dodatkowo premiowane będzie doświadczenie przy realizacji 

podobnych projektów termomodernizacji obiektów budowlanych, dotowanych przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz legitymowanie się stosownymi referencjami) 

oraz wysokość wynagrodzenia. Komisja oceniając w/w warunki przyzna punkty (w skali od 1 do 10). 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę tak przyznanych punktów.  

7. Procedura przetargowa 

Usługodawca chcąc wziąć udział w przetargu powinien zgłosić swój zamiar wzięcia udziału w 

przetargu w terminie do dnia 03.09.2019r. załączając dokumenty, o których mowa w pkt 4 

niniejszego Ogłoszenia. W zgłoszeniu Usługodawca powinien zawrzeć ofertę, w której określi 

wysokość wynagrodzenia w podziale na: 

1) Obsługę wstępną wniosku o dofinansowanie – tj. przeprowadzenie procedury pozyskania 

dotacji i podpisania umowy o dotację przez Zamawiającego;  

2) Obsługę finansową projektu – tj. rozliczanie projektu po podpisaniu umowy o dotację przez 

Zamawiającego i po przystąpieniu do jego realizacji.  

3) Świadczenie usług doradztwa – tj. doradztwa na każdym etapie realizacji inwestycji, w 

szczególności doradztwa przy wyborze wykonawców lub innych podmiotów zaangażowanych 

w realizację inwestycji. 

Wynagrodzenie za pkt 1)  powinno być określone w wysokości ryczałtowej lub według stawki 

godzinowej, z określoną maksymalną wysokością wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pkt 2 i pkt 3) 

powinno być określone łącznie jako wynagrodzenie ryczałtowe całkowite liczone jako procent takiej 

wartości realizowanej inwestycji (dla trzech przedziałów opisanych poniżej w podpunktach a)b)c)), 

polegającej na termomodernizacji budynku Hospicjum, która to wartość podlegać będzie zwrotowi na 

rzecz Hospicjum, w ramach dotacji pozyskanej w ramach programu, jako wartość kwalifikowana 

(koszt kwalifikowany), w założeniu, na chwilę składania oferty, że: 

a) Przy wartość inwestycji wynoszącej mniej niż 3 000 000 zł zł  

b) Przy wartość inwestycji wynoszącej od 3 000 000 zł zł do 5 000 000 zł  

c) Przy wartość inwestycji wynoszącej więcej niż 5 000 000 zł zł  

Zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w przetargu i przedstawienia oferty można dokonać pisemnie pod 

adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, w zamkniętej kopercie zatytułowanej: 

„Postępowanie przetargowe – doradztwo - Poprawa Jakości Powietrza” lub e-mailem na adres: 

„a.kaszewski@hospitium.org”, wskazując w tytule: „Postępowanie przetargowe – doradztwo - Poprawa 

Jakości Powietrza”, przy czym dla zachowania terminu decydujący jest dzień wpływu zgłoszenia do 

Zamawiającego.  

Zamawiający rozstrzygnie przetarg do dnia 10.09.2019, wybierając do tego dnia Ofertę, bądź 

zamykając postępowanie przetargowe bez wyboru Usługodawcy, w przypadku uznania, że: 

1) oferty, które wpłynęły do Usługodawcy nie dają wystarczającej rękojmi prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia lub  



2) wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa założoną przez Zamawiającego pulę wydatków 

na realizację Przedmiotu Zamówienia, bądź istotnie przewyższa wynagrodzenie o charakterze 

rynkowym; 

3) do Zamawiającego nie wpłynie żadna oferta. 

Wszyscy uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o wyniku postępowania przetargowego.  

Zamawiający zastrzega praw do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy 

spełniają wymogi określone w pkt 4, ppkt 1,2, i 4, przed ostatecznym wyborem oferty. 

 

8. Pozostałe informacje  

 

a. W przypadku niezawarcia przez Zamawiającego umowy o dotację z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności w wypadku 

niezakwalifikowania wniosku Zamawiającego do pozyskania dotacji, umowa z 

Usługodawcą ulegnie rozwiązaniu, a Usługodawcy przysługiwać będzie wyłącznie 

wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług przy sporządzeniu wniosku o 

dofinansowanie przedsięwzięcia. Usługodawcy w szczególności nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia dotyczące obsługi finansowej projektu.  

b. Wszelkie dodatkowe dokumenty lub informacje, które Oferent uważa za istotne do 

kalkulacji oferty, udostępnione będą na żądanie. 

 

Dokumenty te zostaną również udostępnione innym oferentom, po złożeniu przez 

oświadczeń, o których mowa powyżej.  

 

c. Wzór umowy zostanie udostępniony na żądanie Oferenta, bądź, w przypadku braku 

tego żądania, wzór umowy udostępniony zostanie Usługodawcy, którego ofertę 

wybrano w ramach przetargu. Postanowienia wzoru umowy inne niż główne 

zobowiązania Stron mogą podlegać ewentualnym negocjacjom.  

d. Warunki przetargu mogą ulec zmianie bądź podlegać odwołaniu w trybie ponownego 

ogłoszenia. Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o zmianie warunków 

przetargu i możliwości zmiany oferty. 

 

Ogłoszono dnia 20.08.2019r. 


