Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie
 studium wykonalności,
 wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000
wraz z mapą
 karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
(zgodnie z wymogami formalnymi RDOŚ)
na potrzeby aplikacji o środki na realizację przedsięwzięcia w formuje zintegrowanej w ramach
działania 3.3.1 oraz 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
1. Zakres projektu
Powiat Kartuski zamierza ubiegać się o środki w ramach przedsięwzięcia zintegrowanego
ukierunkowanego na wsparcie szkolnictwa zawodowego w zakresie branż kluczowych
zdefiniowanych jako: Budownictwo, Energetyka i Ekoenergetyka oraz Transport i Logistyka.
Przedsięwzięcie zakłada system szkoleń i kursów wzmacniających kształcenie w zawodach
związanych z branżami kluczowymi, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
nauczycieli, oraz inwestycje w przebudowę, rozbudowę i wyposażenie w odpowiedni sprzęt
infrastruktury szkolnej Zespołu Szkół zawodowych w Kartuzach oraz Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Inwestycja w infrastrukturę ma charakter
podrzędny w stosunku do działań związanych z wsparciem procesu kształcenia, jednak
niezbędny ze względu na zapewnienie odpowiedniej bazy umożliwiającej realizację systemu
wsparcia przewidzianego w ramach projektu.
Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:
- Rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
W ramach przedsięwzięcia planuje się poprawę warunków lokalowych szkoły poprzez
nadbudowę piętra do istniejącego budynku szkoły przy ul Gdyńskiej 5 w Żukowie. Nadbudowa
wraz z

istniejącą już bazą lokalową będzie stanowić integralną całość niezbędną do

kontynuowania i wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych
w systemie szkolnictwa zawodowego dla branż kluczowych. Nowe pomieszczenia wraz z
niezbędnym wyposażeniem będą spełniać niezbędne wymogi dla profili kształcenia: technik
logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik spedytor, technik transportu
kolejowego i kierowca - mechanik. W ramach planowanej nadbudowy szkoła zostanie
całkowicie przystosowana dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się dzięki
dobudowaniu windy. Dzięki inwestycji szkoła do celów kształcenia zawodowego zyska szereg
sal dydaktycznych do praktycznej nauki zawodów oraz pracownie specjalistyczne, aulę, gabinety
nauczycielskie oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

W ramach inwestycji planuje się również kompleksowe wyposażenie w meble, sprzęt
multimedialny, komputery i oprogramowanie do nauki wymienionych zawodów.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie dostępności do kształcenia zawodowego poprzez
likwidację barier architektonicznych, zniesienie ilościowego ograniczenia podziału na grupy
młodzieży uczącej się w klasie technik logistyk i technik obsługi portów i terminali,
dostosowanie organizacji pracy w tych oddziałach do wymogów rozporządzenia oraz takie
przygotowanie stanowisk pracy dla uczniów i nauczycieli, które zagwarantują realizację
podstawy programowej kształcenia w zawodzie, z wykorzystaniem

programu kształcenia

rekomendowanego przez KOWEZiU. Obecna infrastruktura nie pozwala na otwarcie stanowisk
egzaminacyjnych, nie daje możliwości przygotowania wymaganej liczby miejsc do pracy z
komputerem. Budynek jest dzielony pomiędzy dwie szkoły – szkołę podstawową prowadzoną
przez Gminę Żukowo oraz ponadgimnazjalną – prowadzoną przez Powiat Kartuski. Plany gminy
Żukowo przewidują w przyszłości odrębną interwencję dla polepszenia warunków dla dzieci w
pierwszym etapie edukacji, jednak diagnoza zasobów i tak wskazuje na konieczność poszerzenia
miejsca dla kształcenia zawodowego. Zakładana Inwestycja jest nadbudową na istniejącej
strukturze budynku. Jest to najtańszy możliwy sposób poszerzenia infrastruktury szkolnej, na
etapie audytu budowlanego badano możliwości dobudowania np. nowego bloku szkoły,
jednakże wiązałoby się to ze znacznie wyższymi kosztami i dodatkowo ograniczeniem
przestrzeni na zewnątrz budynku, a w konsekwencji zamknięciem możliwości rozbudowy
infrastruktury sportowej i spędzania czasu wolnego dla uczniów na działce zajmowanej przez
szkołę.
- Przebudowę i zmianę funkcji budynków warsztatów i magazynu w ZST w Kartuzach
Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę, przebudowę, zmianę funkcji i kompleksowe
wyposażenie istniejącej substancji szkolnej w celu stworzenia warunków nauki praktycznej
zawodów w branżach kluczowych Budownictwo, Energetyka i Ekoenergetyka. Realizacja
inwestycji zakłada wykonanie:
-pasywnego domu - dostosowanie istniejącego budynku magazynowego na cele dydaktyczne - tj.
centrum sterowania i projektowania funkcjonalności pasywnego domu. Będzie możliwe
zarządzanie elektroniczne systemami, badanie poborów i zysków energetycznych
- pracowni murarsko - tynkarskiej (budowlana) - przebudowa i dostosowanie istniejącej
praktycznej pracowni do nowoczesnych trendów budownictwa.
Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w ZST Mściwoja II 28.
Inwestycja zakłada remont i dostosowanie warsztatów budowlanych – pracowni murarsko
tynkarskiej oraz zaadoptowanie istniejącego magazynu dna sale dydaktyczne z praktycznym
zastosowaniem elementów zarządzania systemem domu pasywnego. Inwestycja zakłada też
wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, stanowisk praktycznej nauki zawodu. ZST w
Kartuzach jest szkołą w której w ostatnich 5 latach koncentrowały się inwestycje w
infrastrukturę dydaktyczną dokonywane przez Organ Prowadzący – przy znacznym
wykorzystaniu środków zewnętrznych w postaci funduszy z UE. W ramach projektów

ztermomodernizowano budynek dydaktyczny, a także wyremontowano i wyposażono warsztaty
praktycznej nauki zawodu. Jednak stały postęp technologiczny w zakresie rozwiązań w
budownictwie oraz Energetyce i Ekoenergetyce sprawia, że konieczne jest podejmowanie
kolejnych inwestycji w zakresie dostosowywania stanowisk praktycznej nauki zawodu do
potrzeb wynikających z rozwoju branż w regionie. Inwestycja zakłada możliwość dostępu dla
osób z niepełnosprawnościami. Szkoła posiada wieloletnie tradycje w kształceniu w zawodach
związanych z budownictwem. Dzięki wyposażeniu pracowni energii odnawialnej i częściowemu
wyposażeniu pracowni budowlanej możliwe stało się otwarcie nowego kierunku związanego z
energetyką odnawialną. Szkoła jest jedyną kształcącą w kierunkach Energetyki i Ekoenergetyki
w Powiecie, mając na uwadze skalę zapotrzebowania na pracowników w branży budowlanej
oraz Energetyki i Ekoenergetyki oraz politykę koncentracji kształcenia zawodowego Powiatu
Kartuskiego – przedsięwzięcie jest celowe pod względem ekonomicznym, zakładając jedynie
wsparcie już istniejącej dobrej infrastruktury dydaktycznej dla kształconych zawodów.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….
NIP:……………………………………………….
REGON: ………………………………………….
Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy: …………………………………………………
Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisania umowy
W sprawie zamówienia (imię i nazwisko, funkcja, nr tel., faks):
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym i udzielania wyjaśnień dotyczących
Złożonej oferty (imię i nazwisko, nr tel., faks):
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie studium wykonalności, wniosku o
wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 wraz z mapą, karty
informacyjnej przedsięwzięcia, a także wniosku o wydanie zaświadczenia organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną na potrzeby aplikacji o środki na realizację
przedsięwzięcia w formuje zintegrowanej w ramach działania 3.3.1 oraz 4.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena netto: .............................. zł.
VAT: .................. %
Cena brutto …...................… zł. (słownie złotych: .........................................................)

2. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:
2.1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.3. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania i złożenia oferty.
2.5. Akceptujemy ogólne warunki umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2.6. Na ofertę składają się następujące załączniki, które stanowią jej integralną część:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………..
(wpisać wszystkie załączniki dołączane do oferty)
3. Dodatkowe informacje Wykonawcy:
.......................................................................................................................................

………………… dnia ............... 2016 r.
………………………………….
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OFERENTA
Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu określonego w pkt. 6
zapytania ofertowego.

Lp.

Tytuł projektu

Beneficjent

Data
podpisania umowy
z Beneficjentem

Doświadczenie w realizacji aplikacji dla projektów, dotyczących infrastruktury szkoły o
wartości minimum 7 mln zł, które otrzymały finansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
1
2
3
…

Doświadczenie w realizacji aplikacji dla projektów, które otrzymały dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej, w których wyposażenie szkół stanowiło kwotę min. 225 000 zł
1
2
3
…

Doświadczenie w przygotowaniu aplikacji, na które składało się łączne wykonanie:
studium wykonalności, wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za
obszary Natura 2000 wraz z mapą i kartą informacyjną przedsięwzięcia, a także wniosku o
wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną dla projektu
aplikującego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (w oparciu o program funkcjonalnoużytkowy)
1
2
3
…

Konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane w sposób prawidłowy, rzetelny (protokoły odbioru, referencje itp.).

………………, dnia ……………………… r.
(miejscowość i data)

……………...............................
(podpis i pieczątka prawomocnego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA (WZÓR)
zawarta w Kartuzach w dniu …………...2016 r.,
pomiędzy
Powiatem Kartuskim
Ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym",
a
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z Zarządzeniem Nr 252/2014 Starosty Kartuskiego z dnia 15
kwietnia 2014 r. wprowadzającym Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, w związku z art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę obejmującą
opracowanie studium wykonalności, wniosku o wydanie zaświadczenia organu
odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 wraz z mapą, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a
także wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
(zgodnie z wymogami formalnymi RDOŚ) na potrzeby aplikacji o środki na realizację
przedsięwzięcia w formuje zintegrowanej w ramach działania 3.3.1 oraz 4.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca oświadcza, że opracowania i czynności będą wykonane zgodnie z wytycznymi
ustalonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac stanowiących przedmiot umowy
i wymienionych w §1 niniejszej umowy, w terminie do 31.05.2015 r.

§3
Wykonawca odpowiada za jakość wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz ich
zgodność z obowiązującymi przepisami.
§4
Wynagrodzenie za całość prac stanowiących przedmiot umowy wynosi: ………………………. zł
netto, co stanowi ………………………. zł brutto.
§5
Płatność za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 nastąpi na podstawie
protokołu odbioru prac, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu przez
Wykonawcę poprawnie sporządzonej faktury.
§6
1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 15% wartości
umownej określonej w §4.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostosowania dokumentacji do wymagań
formalnych i merytorycznych instytucji oceniającej dokumentację na wszystkich etapach oceny
dokonywanych przez tą instytucję.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej
przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden należy do
Zamawiającego i jeden do Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

