
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 

pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 ze zm.).   

 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO 

Gmina Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy tel. 34 3285-

076, fax. 34 3285-057, adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Olsztyn” (zwanego dalej LPR), obejmującego lata 2016-

2022. LPR musi być zgodny z prawodawstwem unijnym i krajowym z zakresu 

rewitalizacji. Dokument winien wpisywać się w: założenia Narodowego Planu 

Rewitalizacji 2022, Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, a także Strategię Rozwoju gminy 

Olsztyn na lata 2014-2020. 

2. Minimalny zakres, który winien obejmować „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Olsztyn” – zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020: 

a) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

gminy; 

b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych; 

c) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów zdegradowanych, tj. określenie,  

w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację 

potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów wymagających wsparcia; 

d) wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego 

(planowany efekt rewitalizacji); 

e) identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych; 

f) wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć  

i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru zdegradowanego, 

które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji wraz z ich 

opisem zawierającym co najmniej: nazwę przedsięwzięcia i podmioty go 

realizujące, prognozowane rezultaty, syntetyczny opis planowanych do podjęcia 
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zadań i działań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), 

szacowaną wartość projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, sposób oceny 

(zmierzenia) efektów realizacji przedsięwzięć/projektów w odniesieniu do 

przyjętych celów programu; w przypadku prywatnych przedsięwzięć/projektów 

rewitalizacyjnych dopuszczalne jest ograniczenie zakresu informacyjnego do 

tego, które będą dostępne na etapie przyjmowania programu; 

g) ogólny (zbiorczy) opis innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych; 

h) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 

projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  

i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji; 

i) indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa 

w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych 

źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne  

i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE); 

j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  

i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji; 

k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

l) system monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji  

w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej do 

opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn”, tak, aby różne 

grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru 

rewitalizowanego na każdym etapie tego procesu. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej 

wersji dokumentów. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa  

w spotkaniach ze społecznością lokalną oraz Radą Gminy Olsztyn. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do stałego 

kontaktu z Zamawiającym, w tym do uczestniczenia w spotkaniach w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie dane niezbędne 

do wykonania LPR, w tym szczególne dokumenty o charakterze strategicznym, 

planistycznym i społecznym. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzania w LPR  wszelkich uwag  

i sugestii na wniosek Zamawiającego na każdym etapie tworzenia LPR, 

szczególnie wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 



 

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LPR będzie podlegał ocenie 

Instytucji zarządzającej RPO WSL, w związku z tym wykonawca zobowiązany 

będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. instytucji. Ponadto 

ostateczny termin wykonania LPR może zostać przedłużony do chwili  

zatwierdzenia go przez IZ RPO WSL. 

9. LPR wraz z załącznikami sporządzony przez Wykonawcę zostanie przekazany 

Zamawiającemu w wersji papierowej – 4 egzemplarze oraz w wersji cyfrowej 

edytowalnej. 

10. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2017 r. 

11. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanych 

dokumentów wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania 

będą należały do Zamawiającego. 

12. Kody CPV: 71.24.10.00-9  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego od 

wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na 

podstawie oświadczenia wykonawcy – zał. nr 2. 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

 Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch 

kompleksowych opracowań Programu Rewitalizacji miasta lub gminy 

zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego od 

wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na 

podstawie wykazu usług i załączonych kopii dokumentów potwierdzających 

należyte wykonanie usług (np. referencji, poświadczenia ...) – zał. nr 3. 

 

 



 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 60%, 

koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania 40%. 

 

5. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 60 % 

2 Koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania LPR 40% 

 
 

6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPELNIENIE DANEGO 
KRYTERIUM OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 pkt, według wzoru 

matematycznego: 

Kryterium I – cena – waga 60% 

 

        Najniższa cena ofertowa 

Cena = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

         Cena oferty badanej 

 

Ocena kryterium „Koncepcja uspołecznienia procesu przygotowania LPR” nastąpi 

w skali punktowej od 0 do 40 pkt. Wartość kryterium będzie obliczana na podstawie 

uwzględniania poniższych form działania. Za każdą zadeklarowaną formę konsultacji 

przyznanych zostanie 8 pkt. 

Formy działania: 

a) zbieranie uwag w postaci papierowej 

b) zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej 

c) spotkania 

d) warsztaty 

e) ankiety 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została 



 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru,  tj. uzyskała 

najwyższą liczbę punktów. 

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego oraz przesłana wykonawcom, którzy złożyli ofertę  

w postępowaniu. 

 

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, 42-256 Olsztyn Plac 

Piłsudskiego 10,  Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia 17.10.2016 r.,  

w godzinach pracy urzędu. 

2. Oferty otrzymana przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez 

względu na przyczynę opóźnienia nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną 

(nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 

3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  w dniu 18.10.2016 r.  

o godz. 10.00. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na 

opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn”. 

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania 

ofert bez podania przyczyny.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Małgorzata 

Chaładus  tel. 34 328 50 76 wew. 29, adres poczty elektronicznej 

mchaladus@olsztyn-jurajski.pl, Katarzyna Biskup, tel. 34 328 50 76 w. 29, adres 

poczty elektronicznej kbiskup@olsztyn-jurajski.pl. 

4. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) Formularz ofertowy – zał. Nr 1 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 2 

c) Wykaz wykonanych usług – zał. nr 3 
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