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I) Zamawialący: Miejski Ośrodek Kultury im, Klemensa Waberskiego,

ul. Łubieńskiego II, 62-200 Gniezno,

www.mok.gniezno.pl
tel, 61 426 46 30;61 426 46 39

fax 61 42635 24

e-mail : dyręktor@mok, gniezno.pl

2) opis przedmiotu zamówienia: wykonanie Studium Wykonalności dla projektu

termomodemizailt Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, zDzińanta 3.Ż ,,Poptawa

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałanie

3.2.1 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna bldynków użyteczności publicznej"

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Iata 2014 - 2020, zgodnie

załącznlkiem nr 4 do Regulaminu koŃursu ff RPWP.03.02,0I-IZ-00-30-001/15.

Zamavłnjący po siada pełną dokumęntacj e proj ekt ową or az zleconą chiropterol o glczną

i ornitologiczną.

3) Termin wykonania zamówienia,,04 marca 2016 roku

4) Krl.teria oceny ofert: cena l00%

5) WaruŃi udzińlt w postepowaniu:

o wykonawca winien wykazaó się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem
wykonaniem co najmniej dwóch podobnych Studiów Wykonalności dla projektów

zzal<ręsl termomodetntzacjt budyŃów użyteczności publicznej. Powyzsze Studia

Wykonalności mają być wykonane dla projektów, ktore otrzymały dofinansowanie ze

środków pochodzących z IJE, zostŃy zrealtzowane i zakończone w ciągu w ciągu

ostatnich 10lat przed upływem terminu składania ofert. Posiadane doŚwiadczenie

winno być poparte listami referencyjnymi.
o ponadto, zanawiający wymaga, by wykonawca dysponował osobami, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, to jest zespołem co najmniej dwóch osób

zdolnych do wykonania zamówienia.
. w zakresie praw autorskich, wykonawca udzieli zamawiĄącemu w odniesieniu do

Studium Wykonalności prawa do:

o wytwarzanla ęgzemplarzy techniką drukarską zapisu magnetycznęgo oraz

technikącyfrową
o wprowadzania do obrotu, ttżyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
o v,ryrażenia zgody na przeróbkę lub adaptację egzemplarzy w ptzyszłości.

. rłTkonawca wykona studium wykonalności, w następującej formie:
o wersja papierowa - ilośó egzemplarzy 3 szt,

o wersja elęktroniczna w formacie WORD, EXCEL (mozliwość edycji) - nośnik
CD / DVD - ilośó egzemp|arzy 3 szt.


