
ROŚ-FPL.2601.1.2021 

Kawęczyn, 30.07.2021r. 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 

130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

REGON 311019480 NIP 668-187-54-86 

tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 

     

2.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na 

lata 2022-2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy 

zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i 

wyższego rzędu. 

2) Minimalny zakres Strategii: 

a) diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy zawierające 

analizę SWOT, 

b) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i 

przestrzennym, 

c) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

d) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia, 

e) modele struktury funkcjonalno- przestrzennej gminy, 

f) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie, 

g) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 

z zakresem planowanych działań, 

h) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie 

zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań, 

i) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych, 

j) ramy finansowe i źródła finansowania. 

3) W zakres zamówienia wchodzi: 

a) zorganizowanie co najmniej 2 warsztatów (np. diagnostyczny i planowanie 

strategiczne), 

b) opracowanie projektu dokumentu strategii zgodnie z aktualnymi wytycznymi i 

przepisami oraz bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów 

dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnej wersji, 

c) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu strategii (on-line/ 

formie papierowej) wraz z raportem z przebiegu konsultacji, ich podsumowaniem, 

zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz z rekomendacją ich 

wprowadzenia lub odrzucenia, 

d) przeprowadzenie uzgodnień projektu Strategii z właściwymi instytucjami i 



organami administracji publicznej, 

e) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii, 

f) prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy 

Kawęczyn, 

g) przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy 

Kawęczyn – 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików 

tekstowych doc. lub docx. oraz w formacje pdf. i 3 egz. w kolorowej wersji 

papierowej, 

h) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz 

wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych, 

i) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030, w tym przygotowanie 

wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 247 tj.), zwanej dalej ustawą OOŚ, 

j) wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu strategii, 

zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy OOŚ. W przypadku 

uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii, 

Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z ustawy OOŚ. W przypadku 

uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko Wykonawca nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu strategii. 

k) raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, 

począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na 

każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

l) zakres prac opisany jest w uchwale XXXVII/260/2021 z dnia 27.07.2021r Rady 

Gminy Kawęczyn w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii Rozwoju 

Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii w tym trybu jej konsultacji. 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa 

autorskie do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030”. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do 

opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.   

 

CPV 73200000-4 – usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

CPV 73220000-0 – usługi doradcze w zakresie rozwoju 

CPV 71620000-0 – usługi analizy 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków: 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki: 

a) wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych 

niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę 

będącą przedmiotem niniejszego zapytania (tj. strategii rozwoju zaopiniowanych 

pozytywnie przez Zarząd Województwa i przyjęte uchwałą Rady) - zgodnie z 

załącznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania.  



b) na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionej usługi Wykonawca zobligowany 

jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi ujętej w 

wykazie (kserokopie dokumentów - referencje, protokoły odbioru). Zadania nie 

podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.  

 

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 

2. Oświadczenie Załącznik nr 2 

3. Wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 3 wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług 

4. Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik 

nr 5 

Jeżeli do oferty załączono kserokopie dokumentów, to muszą być one sporządzone w czytelnej 

formie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. 

 

5. Kryteria oceny ofert – najniższa cena 

a) Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. 

b) Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

c) Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

d) Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru: 

 

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

    Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 

                                      ceny oferty ocenianej brutto 

 

6. Inne istotne warunki zamówienia. 

1) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby 

obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu 

ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, 

uwzględniającą wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem 

przedmiotu zamówienia (w tym również koszty związane z koniecznością 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli będzie 

wymagana) 

2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie. 

 

7. Termin realizacji zamówienia  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 9 m-cy od podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych 

dokumentów na każdym etapie ich tworzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji strategii. 

 



8. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Ofertę prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg 

załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem:  

 

Oferta na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030”. 

na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn 

Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021 r. do godz. 

10:00. 

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami. 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Osobą uprawnioną do 

porozumiewania się z Wykonawcami jest Elżbieta Tomczak tel.: 63 288 59 15.  

 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki muszą być wypełnione. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 

jednoznacznie. 

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub drogą pisemną.  

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub 

elektronicznie. 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

- Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania 

przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – Zał. nr 1 

2. Oświadczenie Zał. nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług –   nr 3 

4. Wzór umowy – Załącznik nr 4  

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – 

Załącznik nr 5 
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