
 

Lądek, dnia 24.02.2016r. 

 

 

ROZEZNANIE CENOWE 
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 

 

na usługę wykonania studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na  

 przebudowie i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji 

przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną  

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  

 

I. Nazwa oraz adres: 

GMINA LĄDEK 

ul. Rynek 26, 62-406 Lądek  

NIP: 667-169-77-41 

REGON: 311019361tel./63/ 276 35 12             

http://bip.gmina-ladek.pl/, www.gmina-ladek.pl           

e-mail: gmina@gmina-ladek.pl        

II. Tryb sporządzenia dokumentu  rozeznania cenowego: 

Rozeznanie cenowe zostało sporządzone zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  

w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Nazwa: wykonanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na przebudowie 

i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz  

z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną  

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  

 

2. Przedmiot rozeznania dotyczy inwestycji planowanej do podjęcia na budynku Szkoły 

Podstawowej w Ciążeniu, ul. Wolności 42/7, 62-406 Lądek i dotyczy studium 

wykonalności na działanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji 

przedszkolnej.  

Projekty budowlane zostaną dostarczone Wykonawcy studiów wykonalności. 

3. Rodzaj zamówienia: - usługi. 



4. Szczegółowy zakres: 

 

a) Opracowanie studium wykonalności na działanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji przedszkolnej zgodnie z dokumentacją konkursową, która 

zostanie opublikowana w I kwartale 2016r. 

 

Ewentualny wykonawca zobowiązany będzie do kompletnego opracowania tych elementów 

Studium Wykonalności, które będą niezbędne Wnioskodawcy (występującego z rozeznaniem 

cenowym) w celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie  

z zasadami wypełniania studium w ramach dokumentacji konkursowej, która ukaże się  

w I kwartale 2016r., między innymi takich jak: 

- komplementarność projektu i powiązanie z projektami (komplementarność z innymi 

projektami, powiązanie projektu z innymi projektami w ramach wiązki/grupy projektów) 

- diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów WRPO (osi priorytetowej, działania) 

- uzasadnienie spełnienia kryteriów 

- analiza instytucjonalna i prawna projektu i wnioskodawcy (doświadczenie) 

- utrzymanie celów i trwałości projektu 

- pomoc publiczna w projekcie 

- analiza techniczna – stan aktualny 

- analiza techniczna – stan projektowany 

- analiza specyficzna 

- analiza finansowa 

- analiza ekonomiczna 

- analiza wrażliwości i ryzyka 

- powiązanie ze strategiami 

- realizacja zasad horyzontalnych 

- potencjalne dochody operacji - Luka w finansowaniu 

- mierzalne wskaźniki projektu 

- opracowanie załączników do wniosku, które będą wymagane przez IZ WRPO: 

analiza finansowa, formularz pomocy publicznej i pomocy de minimis jeśli wystąpi  

w projekcie; specyfikacja techniczna z uwzględnieniem kryterium oceny, dodatkowe zapisy  

w ramach analizy specyficznej dla działania, formularz w sprawie analizy oddziaływania  

na środowisko, jeśli będzie konieczny. 

Wszelkie założenia projektowe będą przekazywane w toku wykonania planowanego 

zamówienia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do stałej współpracy z zamawiającym w celu 

bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania 

wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 

IV. Miejsce i termin składania propozycji cenowych: 

Propozycję cenową prosimy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego, w terminie do dnia 

03.03.2016 r. godz. 15:00 z dopiskiem: „Rozeznanie cenowe - wykonanie studium 

wykonalności 9.3.1” 

 



V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu udziału              

w rozeznaniu cenowym. 

1. Propozycję cenową określającą cenę wykonania zamówienia, którą należy złożyć na 

formularzu propozycji cenowej stanowiącym załącznik Nr 1 

 

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest:  Natalia Śmiechowska  – 

nr telefonu   63 276 30 90. 

 

 

VII. Termin wykonania zadania zostanie określony po ukazaniu się dokumentacji 

konkursowych dotyczących wyżej wymienionego konkursu, może też zostać jednym  

z kryteriów pozacenowych w zapytaniu ofertowym. 

 

UWAGA 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na 

celu wyłącznie rozpoznanie rynku i usług i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i 

przeprowadzenia wyżej opisanego zadania. Udział wykonawców w rozeznaniu rynku oraz 

złożone propozycje cenowe nie będą stanowić podstawy do udzielenia zamówienia 

któremukolwiek z wykonawców. 

 

 

Załączniki: 

- Formularz propozycji cenowej – załącznik Nr 1 

 

Wójt Gminy Lądek 

/-/ Artur Miętkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  Nr 1 

................................................................. 

 

................................................................. 

 

.................................................................  

(nazwa, adres, nr tel. e-mail Wykonawcy)                                                      

  ................................................ 

                                                                              (miejscowość,  data) 

                                                             

PROPOZYCJA CENOWA 

 

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym na usługę wykonanie studium wykonalności dla 

przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia 

edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną Działanie 9.3 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020   

proponuję / my wykonanie zamówienia za :          

 

Cena netto  ………………………………........................ PLN (słownie: 

..........................................................................................................), 

Podatek VAT w wysokości ............. % , co daje kwotę:  

..............................................................PLN  

 

Brutto:.……………………………………………….. 

(słownie:..................................................................................................................

..............). 

 

 

 

 

 

 .................................................................. 

                                                                                                   (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


