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ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE  

PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NĘDZA 
  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.  2164 z poźn. zm.) – wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. 

  
1. Przedmiot zamówienia: 
Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowego Programu Rewitalizacji Gminy Nędza na 

lata 2017-2026 (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). Dokument musi być zgodny  

z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również  

z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Nędza. 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 
1. Program Rewitalizacji Gminy Nędza powinien stanowić podstawę do aplikowania  

o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko. 

2. Program Rewitalizacji Gminy Nędza powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju, aktualnymi wytycznymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi 

wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie z uwzględnieniem elementów 

szczególnie ważnych dla obszaru objętego Programem Rewitalizacji. 

Przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji należy także wziąć pod uwagę Ustawę  

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 3 listopada 2015 r., poz. 1777  

z poźn.zm). 

3. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej 

analizy i diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz 

lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru. Diagnoza powinna łącz-

nie objąć kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowi-

skowe oraz kulturowe. 

4. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju. Program Rewi-

talizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość 

programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność pro-

gramu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komple-

mentarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źró-

deł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji 

powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsię-

wzięć rewitalizacyjnych. 

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Program Rewitalizacji będzie podlegał 

ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w związku z czym Wykonawca zobowią-

zany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji.  

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitali-

zowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy intere-

sariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (dia-

gnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).  



Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum trzech konsultacji spo-

łecznych w poniżej przedstawionych formach:   

a)      zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamiesz-

czonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

- min 1 forma, 

b)      spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie 

grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych – min 2 formy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konferencję podsumowującą. 

8. Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji społecznych (tj. pisma, 

ogłoszenia, itp.) opracuje, wydrukuje i rozdystrybuuje Wykonawca po skonsultowaniu 

ich z Zamawiającym. Zamawiający udostępni lokal do przeprowadzenia debat, konfe-

rencji. 

9. Przedłożenie do zatwierdzenia  Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy Nędza  

oraz przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL  w celu wpisania  dokumentu do wykazu 

programów rewitalizacji jest terminem wykonania zadania i warunkiem podpisania od-

bioru robót. 

10. Brak wpisania dokumentu do prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL  

wykazu programów rewitalizacji do końca roku 2017, będzie podstawą do zwrotu przez 

Wykonawcę wynagrodzenia. 

11. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i  przetwo-

rzone przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji 

i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

wstępną wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi w terminie nie przekraczającym  

2 tygodni od doręczenia.  

13. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę 

i przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stano-

wiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfro-

wej edytowalnej. 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproble-

mowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koor-

dynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji 

Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 

15. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu 

wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały  

do Zamawiającego. 

16. Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 3, powinna obejmować swoim zakresem   

całą Gminę Nędza i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przy-

padku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobo-

wiązany do ich zebrania we własnym zakresie. 

17. Wykonawca przeprowadzi szkolenie trzech pracowników którzy w przyszłości będą 

zajmowali się monitorowaniem oraz koordynowaniem wdrażania Programu Rewitali-

zacji. 

 

 

 

 

 

 



 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia strategicznej oceny  

oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia), 

2. uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odno-

śnie opracowania Programu Rewitalizacji (nie dotyczy to poszczególnych propozycji 

do programu, a jedynie jego całości jako dokumentu), 

3. nieodpłatne uaktualnienia Programu Rewitalizacji zgodnie z uwagami Instytucji Zarzą-

dzającej RPO WSL w ciągu 7 dni na polecenie Zamawiającego, 

4. przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania projektu 

uchwały Rady Gminy w Nędzy wraz z uzasadnieniem, 

5. prezentacji założeń i celów PR na posiedzeniu właściwych Komisji oraz podczas Sesji 

Rady Gminy Nędza. 

 

Nie przewiduje się zmian stosownej umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

  

II. Termin wykonania zamówienia:  
  

Termin wykonania zamówienia: 30.05.2017 r. 
 

III. Kryteria oceny ofert:   
  

 Cena - 90% (oferta najniższa cenowo otrzyma 90 pkt.), 

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów, a każdej następnej ofercie przy-

porządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 

 

najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

Wartość punktowa ceny =  ----------------------------------------------------  x 90 

cena badanej oferty 

 

 Termin wykonania - waga kryterium - 10% 

Wymagany przez Zamawiającego max. termin wykonania to 30.05.2017 r. 

Oceniany przy wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego to termin wykonania (min. ter-

min wykonania to 16.05.2017 r., za który Zamawiający przyzna 10 punktów). 

Zamawiający przyzna za poszczególne terminy wykonania niżej wymienione punkty: 

do 30.05.2017 r. - 0 pkt 

do 23.05.2017.r. - 5 pkt 

do 16.05.2017 r. - 10 pkt (min. oceniany termin) 

 

Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie  

z zasadami matematycznymi, w kryterium termin wykonania przyznane zostaną punkty całkowite (0, 5, 

10). 

  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym  

w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru (cena i termin). 

 

 



Opis sposobu obliczania ceny: 

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej  

do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 

 

  

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
  

1 Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa   nakładają obowiązek ich posiadania 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej   działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich   posiadania. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu będzie dokonana   na zasadzie spełnia/nie spełnia  

na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

 

2 Wiedza   i doświadczenie  
O   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki,   dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca winien wykazać się, że dysponuje 

lub będzie dysponował zespołem specjalistów, w tym: 

1.       Jedną osobą, która zrealizowała co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu  

od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy w przeciągu ostatnich 3 lat  

od dnia publikacji zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  

to w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie  

(np. protokoły odbioru, referencje). 

2.       Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności architektonicznej. 
3.       Jedną osobą posiadającą uprawnienia do sporządzania projektów aktów planistycz-

nych. 

Jeżeli wykonawca w przetargu polega na zasobach innego podmiotu (niezależnie od cha-

rakteru prawnego łączących go z nim stosunków) –-zobowiązany jest udowodnić Zama-

wiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami - w szczególności przedstawia w tym 

celu w oryginale pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspo-

zycji wiedzy i doświadczenia jak wskazano wyżej, na okres korzystania przy wykonywa-

niu zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie   dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy   i załączonych referencji. 

Dołączenie do oferty dokumentów wskazanych w pkt 2 stanowi kryterium formalne  

dostępu do zamówienia, którego niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

3 Sytuacja   ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy   spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena   spełniania warunków udziału  

 w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  

na podstawie   oświadczenia Wykonawcy. 

 

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 5.01.2017r. do godz. 15.00: 



- w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem:  „Zapytanie ofertowe - nie otwierać 

przed 4.01.2017r., godz. 15.00”, na adres: Urząd Gminy Nędza,  

ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 

  

Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę zadania, którego 

ona dotyczy. 

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty. 
Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

V. Kontakt z wykonawcą 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Anna Knura – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych tel. 32 66 60 486  adres 

email: anna.knura@nedza.pl 

  

W załączeniu: 
1. Zał. nr 1 - Formularz oferty cenowej. 

2. Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków 

3. Zał. nr 3 - Wykaz wykonywanych usług 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobo-

wych, zaś w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na opubliko-

wanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie 

internetowej Gminy Nędza. 

 

  


