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Zapytanie ofertowe
r. ZAMAWTAJACY

Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza3,93 - 113 L6d2
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zam6wienia jest opracowanie studium wykonalnoSci wraz z analizq koszt6w i
kozy6ci, analizq finansow4 analizq wrazliwosci, analizq ryzyka i analizq oddzialywania na

Srodowisko dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 716 na odcinku
Stefan6w Rokiciny" pzewidzianego do realizagi ramach Regionalnego Programu
Ogelacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2014
2O2O dta osi priorytetowef ilt Transport,
dzialanie lll.2 Drogi, Poddzialanie lll.2.1 Drogi wojewodzkie.

-

2.

w

Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia:
Aktualne,,Wytyczne do studium wykonalnoScidla projektow inwestycyjnych realizowanych w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego wL na lata2014
-2ozo''
Aktualna,,lnstrukcja.oceny efektywnoSci ekonomicznej przedsigwzigi drogowych i mostowych
dla dr6g wojew6dzkich" - sporzqdzona pEez Instytut Badawczy Dr6g i Most6iv (obowiqzkowa
w zakresie obliczenia wska2nika oszczgdnoSci kosztow czas6w w pzewozach pasazerskich i
towarowych).

-

Ponadto obowiqzuje przygotowanie analizy koszt6w i kozySci, analizy wra2liwoSci, analizy

ryzyka oraz analizy finansowel Wzy jednoczesnym zachowaniu wymog6w zawartych w

aktualnych ,,Wytycznych do studium_wykonalnoScidia projekt6w inwestycyjn-ych realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WL na tataZrjlq'--2020 w zakresie:
aktualnej stoW,dyskontowej okresu referencyjnego liczonego jako suma okres6w realizacji +
25 lat okresu eksploatacji
Analiza oddzialywania na Srodowisko powinna zawiera6 kr6tkie streszczenie, np. Raportu z
Ogeny Wplywu na Srodowisko fieSli dokument ten jest wymagany), lub pzedstawienie kr6tkiej
informacji na temat wplywu projektu na Srodowisko. Dla iroleftOw, dla it6rych wymagane jesi
wykonanie oceny oddzialywania na Srodowisko, nale2y pzedstawid kr6tki6 streizczJnie tego
dokumentu.

-

W pzypadku.projekt6w, dla kt6rych nie jest wymagane sporzqdzenie Mw

dokument6w,

naleZy opisa6, czy zalolenia projektu oraz przyjqte rozwiqzania tichniczne i technologiczne
sq pzyiazne Srodowisku m. in. poprzez kr6tka charakterystykg Srodowiska, na kt6re
firojekt
-dla
moze oddzialywad na etapie realizacji, opis uciqzliwo6ci- realizowanego projekiu
Srodowiska oraz sposob6w minimalizac! negatywnyth oddzialywari, takie w pzypadku

ewentualnej awarii lub likwidacji projektu.

Analiza oddzialywania na Srodowisko winna dodatkowo okreSlac jaki bqdzie wplyw inwestycji
na najbli2sze obszary Natura 2000 i potencjalne obszary chronione.

W

pzypadku, gdy zmienil sie wymogi odno5nie studi6w wykonatnosci dta projekt6w
realizowanych w ramach RPO Wt 2014 - 2020, Wykonawca zobowiqzany' jest do
nieodplatnego zaktualizowania opracowania w terminie 14 dni od daty powiadbmienia pnez

Zamawiajqcego.

Wykonawca zobowiqzany jest r6wniez wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w
pzypadku uwag komisji oceniajqcej wniosek aplikacyjny w terminie wyznaczonym ptzez
nstytu cjq Zazqdzajqcq po term in ie od bioru ostatecznego.
I

www.zdw.lodz.pl
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Po wprowadzeniu poprawek Wykonawca pzekahe Zamawiajqcemu niezbgdnq ilo56 egzemplazy

w formie papierowej (kolor).

Ponadto w pzypadku zmiany poziomu dofinansowania, w stosunku do zalo2onego na etapie
wykonywania opracowania, Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania ponownej analizy
koszt6w i zaktualizowania opracowania w terminiewyznaczonym WzezZamawiajqcego.
Powy2sze wymagania Wykonawca powinien uwzglgdnid w cenie kontraKowej.

3.

W celu realizacji zam6wienia Zamawialqcy, udostgpni posiadane materialy niezbqdne
wykonania zam6wienia

4.

tj.

do

:

PF-U;

Ds.
podzial koszt6w na kategorie

Wymagana ilo56 egzemplazy:
- wersja papierowa kolor

- wersja elektroniczna

:

- 4 szt.

edytowalna - 4 plyty CD

III. TERMTN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia: do 09.i2.2016 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERW
Oferent powinien stworzyd ofertg na formulazu zalqczonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna by6:
- opatzona pieczqtkq firmowa
- posiadaC datq sporzqdzenia,
- zawieraA adres lub siedzibg oferenta, numer telefonu, numer Nlp,
- podpisana czytelnie pzez wykonawcg.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1-

Oferta powinna by6 przeslanaza poSrednictwem: poczty, kuriera lub tez dostarczona osdEcie
na adres: Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi, ul. Sienkiewicza 3: gO 1 13 L6d2 (sekretariat)
do dnia 18.11.2016 r. do godz. 12.00
Oferty zlozone po terminie nie bqdE rozpatrywane
Oferent moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofa6 swojq ofertg.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy mo2e Zqdae od oferent6w wylaShien doiyczqcych

-

2.
3.
4.
5.

treSci zlo2onych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zdw.lodz.pl

VI. OCENA OFERT
Zamaw'E4cy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastgpujqcych kryteri6w:
Cena 100%
VII.

I

N FORMACJ E DOTYCZAG E WYBORU NAJ KORZYSTNI EJSZEJ
OFERTY
O wyboze najkozystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi oferent6w za posrednictwem strony
internetowej znajd ujqcej sig pod adresem www.zdw. lodz. pl
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WkOnanie studium wykonainosci dla zadania intswcyinego pn."Rozbudowa drogi wOiew6dzkiei
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