Mirosławiec 4.12.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia przez Zamawiającego:

Gminę i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37, 78-650 MIROSŁAWIEC

zamówienia publicznego
o wartości mniejszej niż kwoty określone
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest:

OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIROSŁAWCA ORAZ CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO NR 34 MIROSŁAWIEC

Znak sprawy: ZP-3410/17/2007


Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia – pożądany do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
	w okresie ostatnich 3 lat opracowali co najmniej dwa plany miejscowe lub co najmniej jedno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianę odnoszącą się do całości zagadnień zawartych w studium dotyczących całej gminy, lub opracowywali kompleksowo dla całej gminy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez okres nie krótszy niż trzy lata kalendarzowe,
powierzają funkcję głównego projektanta planu urbaniście – członkowi Izby Urbanistów, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, lub sami są głównym projektantem (właścicielem firmy projektowej) urbanistą – członkiem Izby Urbanistów,
zapewniają udział w pracach zespołu projektowego specjalistom z następujących dziedzin:
	infrastruktura techniczna,
ochrona środowiska i przyrody, inżynieria środowiskowa,
	komunikacja, potoki ruchu,
	ochrona zabytków,
	posiadają odpowiedni sprzęt i legalne oprogramowanie, które będzie służyć do realizacji zamówienia.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków winien przedstawić następujące dokumenty lub ich poświadczone za zgodność kopie, załączone do wniosku:

	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy wraz z pełnomocnictwem udzielonym osobie reprezentującej wykonawcę w postępowaniu, jeśli działa przez pełnomocnika.
Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności aktualne zaświadczenie o przynależności głównego projektanta do Izby Urbanistów wraz z umową dokumentującą jego zatrudnienie w przedsiębiorstwie / firmie wykonawcy (o ile wykonawca nie jest sam właścicielem firmy).
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, które posiada wykonawca, z załączeniem kopii posiadanych licencji na oprogramowanie, którym wykonawca będzie się posługiwał przy realizacji zamówienia.
Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z określeniem ich funkcji w zespole projektowym, wykształcenia, stażu pracy w planowaniu przestrzennym i posiadanych uprawnień.
Wykaz zrealizowanych przez wykonawcę prac planistycznych w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

Do złożenia ofert wstępnych zaproszonych zostanie 3 Wykonawców, którzy zostaną najlepiej ocenieni na podstawie złożonych wniosków. 

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób:

dorobek wykonawcy – waga kryterium 30%
istotne w ocenie:
	ilość wykonanych projektów planów – za każdą szt. – 1 pkt,

ilość wykonanych projektów studiów – za każdą szt. – 2 pkt,
fakt wykonanych projektów decyzji – za każdy rok dla jednej gminy – 1 pkt,
	każdy punkt za ww. plan i ww. studium ulega przemnożeniu przez współczynnik powierzchni ustalony jako stosunek powierzchni danego planu lub studium do łącznej powierzchni planów będących przedmiotem zamówienia przemnożony przez 100%,
	każdy punkt za projekty decyzji ulega przemnożeniu przez współczynnik powierzchni ustalony jako stosunek powierzchni odpowiedniej gminy do powierzchni gminy Mirosławiec przemnożony przez 100%,
	referencja pozwala na przemnożenie punktacji za każdy plan, studium, rok opracowania decyzji x 2,

punktacja jednego oferenta w tym kryterium podlega zsumowaniu i zostaje podzielona przez najwyższą punktację,
powstałe w ten sposób wartości zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku i przemnaża przez wagę kryterium.

fachowość zespołu – waga kryterium 50%
	za każdego fachowca – 1 pkt, przy czym kolejny fachowiec przypisany tej samej branży nie podlega naliczeniu ww. punktów,
	każdy fachowiec ze stopniem naukowym, studiami podyplomowym lub uprawnieniami – punkt mnożony przez 1,2,

każdy fachowiec z wykształceniem wyższym – punkt mnożony przez 1,
każdy fachowiec z wykształceniem średnim – punkt mnożony przez 0,8
referencje dla fachowca pozwalają na przemnożenie punktacji za każdego posiadającego te referencje fachowca x 2,
	punktacja jednego oferenta w tym kryterium podlega zsumowaniu i zostaje podzielona przez najwyższą punktację,
	powstałe w ten sposób wartości zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku i przemnaża przez wagę kryterium.

fakt posiadania komputera z legalnym oprogramowaniem potwierdzony stosownymi licencjami, w tym licencjami programów do celów działalności profesjonalnej Word – wersja XP i nowsze, a także programu graficznego umożliwiającego zapis graficznych ustaleń planu na mapach dostarczonych przez zamawiającego – waga 20%. Kryterium spełnione – 20%,
nie spełnione – 0.

Zamawiający odstępuje od pobierania wadium, a także nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, czy stosowania aukcji elektronicznej.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 1200, do dnia 18 grudnia 2007 roku w siedzibie Zamawiającego, tj. w Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, pok. nr 1 (sekretariat).

Wśród Wykonawców, którzy spełnią w/w warunki Zamawiający wybierze 3 Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji oraz o złożenie ofert zgodnie z zamieszczoną specyfikacją.

Specyfikacja oraz wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach dostępne na stronie internetowej Zamawiającego – adres: urząd@miroslawiec.pl.

Opracował:
Inspektor 
Bogusława Skrzypczyk pok. nr 9
Tel. 067 259 62 66


