
Tytuł: Zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie zarządzania projektem.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo, 
                                                         
W  związku  z  realizacją  projektu  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, prosimy o złożenie oferty na 
usługę doradczą w zakresie zarządzania projektem.

Zapytanie dot. zamówienia o wartości poniżej 50 tys. zł netto.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza, w zakresie zarządzania projektem.

Zakres zadań dot. zarzadzania projektem będzie obejmować:
1. Doradztwo w zakresie poprawności sporządzenia wniosków o płatność – tj. zaliczkowych, 

częściowych, końcowego (nadzór nad terminowością składania dokumentów, kompletacja oraz 
sprawdzenie załączników, przygotowanie wniosków o płatność w oparciu o przekazane dokumenty),

2. Doradztwo w zakresie przeprowadzenia zamówień w trybach innych niż wynikających z PZP, 
zgodnie w wtycznymi dot. kwalifikowalności wydatków obowiązującymi w ramach konkursu 
RPDS.06.02.00-IZ.00-02-104/16.

3. Doradztwo w zakresie przygotowywania pism, wyjaśnień oraz informacji na potrzeby IZ RPO WD.
4. Doradztwo w zakresie zakresie promocji projektu oraz pomiaru wskaźników produktu i rezultatów 

projektu.

Usługa będzie realizowana w opraciu o wytyczne i zasady obowiązujące w ramach konkursu RPDS.06.02.00-
IZ.00-02-104/16 oraz zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

II.  Podstawowe informacje o projekcie

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Prace budowalne o wartości ok. 2 mln 200 tys. zł 
2. Zakup apratu USG o wartości ok. 115 tys. zł
3. Budowę sieci informatycznej o wartości ok. 130 tys. zł 

Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania promocyjne. 

Wartość projektu:  2 650 137,07 PLN
Przyznana kwota dofinansowania: 1 817 655,79 PLN

III. Planowany termin realizacji usługi:

Planowany termin realizacji usługi:  listopad 2017 r. – lipiec 2019 r.

Realizacja usługi może ulec zmianie, w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu, za zgodą 
IZ RPO WD.



IV. Oferta powinna zawierać minium:
  -  nazwę oraz adres oferenta, nr NIP,
  -  opis przedmiotu zamówienia,
  -  łączną cenę za realizację zamówienia (w rozbiciu na cenę brutto i netto),
  -  termin ważności oferty.

VI. Miejsce, sposób i termin składania oferty:

Prosimy o złożenie oferty w terminie do 30.10.2017 roku do godz. 23:59.

Ofertę podpisaną należy wysłać w pliku pdf na adres mailowy:  elzbieta.kozbial@medimex.pl.
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