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Offerteuitvraag ten behoeve van risicoanalyse
Buurt de Boomberg / De Stolpe

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Hilversum, Zorgaanbieder Kwintes en bewoners van Buurt De Boomberg zijn in overleg
overeengekomen een onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige.
Dit onderzoek betreft een risicoanalyse naar de mogelijke impact die het huisvesten van ca. 80 personen in
het kader van beschermd wonen en wet langdurige zorg kan hebben voor de toekomstige cliënten en op de
directe woonomgeving. In de bijlage treft u een gezamenlijke beschrijving aan van de casus alsmede
(separaat) een gedetailleerde beschrijving door de buurtbewoners.
Tijdens ons telefoongesprek eerder deze maand, heeft u aangegeven geïnteresseerd te zijn om in te kunnen
schrijven voor deze opdracht.
Partijen nodigen u uit tot het indienen van een offerte.
Beschrijving opdracht
De offerte dient antwoord te geven op de volgende onderzoeksopdracht zoals die in de bijlage is
geformuleerd.
Tijdsplanning:
De planning is opgenomen in de bijlage. U dient zich daaraan te conformeren. De doorlooptijd is
ingegeven door de noodzaak snel duidelijkheid te hebben. Het pand is al aangekocht en werkzaamheden
worden voorbereid.
Uitgangspunten offerte:
- Uw offerte dient een gedetailleerd inzicht te geven in hoe u de werkzaamheden uitvoert
(onderzoeksopzet waarin o.a. aandacht voor strategie, methodologie, betrouwbaarheid, validiteit);
- U dient informatie over een referentieproject obv een onderzoeksrapport toe te voegen;
- Tevens dient u zich te conformeren aan de onderstaande tijdsplanning en dat in uw offerte op te
nemen;
- Uw prijs dient een eenheidsprijs in euro’s te zijn, exclusief BTW. Het aanbieden van opties en / of
meerwerkclausules wordt niet geaccepteerd;
- Het totaalbedrag is tevens een maximum prijs en inclusief alle kosten zoals (en voor zover van
toepassing) uitvoering, nazorg, overhead, reis- en verblijfkosten, verwerkingskosten, druk- en
verzendkosten;
- Uw offerte bevat de van toepassing zijnde BTW-tarieven;
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De prijzen staan vast voor de duur van de opdracht;
Facturering gebeurd op basis van een voorschot van 50 % na 1 maand na aanvang van de
werkzaamheden en een afrekening na afronding van de opdracht en acceptatie door de
opdrachtgever;
Uw offerte dient een geldigheidstermijn te hebben van 60 dagen gerekend vanaf de uiterste
inleverdatum. Tijdens deze periode heeft uw offerte het karakter van een onherroepelijk bod;
Op deze offerteaanvraag zijn de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Hilversum 2018 van
toepassing. Deze zijn als bijlage bijgevoegd. U conformeert zich daar volledig en zonder
voorbehoud aan. Uw algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing;
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de procedure om haar moverende redenen geheel, of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te staken dan wel te beëindigen.

Criteria beoordeling offerte:
1. Duidelijkheid onderzoeksopzet (waarin o.a. aandacht voor strategie, methodologie,
betrouwbaarheid, validiteit) inclusief een referentieproject obv onderzoeksrapport (50%)
2. Presentatie van de onderzoekaanpak via een videoconference (25%)
3. Prijs (25%)
De opdrachtgever zal t.z.t. zelf zorgdragen voor een adreslijst van het betreffende onderzoeksgebied.
De door u gemaakte kosten in verband met het uitbrengen van uw offerte zullen niet door ons worden
vergoed, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden.
Wijze van indienen offerte
Wij verzoeken u uw offerte in te dienen voor 31 augustus 2020. Deze offerte kunt u mailen naar de heer
P.A. Heij, stolpe@hilversum.nl.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn een offerte uit te brengen, of wenst u bij nader inzien geen offerte uit
te brengen, dan verzoeken wij u ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten.
Nadere informatie kunt u verkrijgen vragen bij ondergetekende door middel van het stellen van
schriftelijke vragen via het e-mailadres stolpe@hilversum.nl.
Graag zien wij uw offerte tegemoet en bedanken u bij voorbaat voor uw inspanningen.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum
namens bewoners van Buurt De Boomberg
namens zorgaanbieder Kwintes

P.A. (Pieter) Heij
teammanager Projecten van de gemeente Hilversum
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4. Inbreng omwonenden Risk analysis Psychiatric patiënts in De Stolpe_02072020

