Wydział Rozwoju Miasta
Jelenia Góra, 18.04.2016 r.
Znak sprawy: RM.271.3.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert
na opracowanie koreferatu do „Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia
Góra na lata 2015-2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
(nazwa zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koreferatu do
„Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”.
Koreferat powinien zawierać analizę i weryfikację Projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 oraz obejmować ocenę dotyczącą m.in.
takich elementów jak:
a) Zgodność m.in. z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie rewitalizacji,
Narodowego Planu Rewitalizacji, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucji Zarządzającej RPO WD
2014-2020, Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 oraz z obowiązującymi lokalnymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi Jeleniej Góry;
b) Spójność wewnętrzna projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na
lata 2015-2023.
c) Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych;
d) Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
e) Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
f) Mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
g) Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz grup
aktywnych działających na terenie gminy uczestniczących w procesie rewitalizacji;
h) System realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
i) System monitoringu i oceny skuteczności działań i systemu wprowadzania modyfikacji
w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

4.

Wymagania stawiane Wykonawcy - znajomość prawa krajowego i UE, wytycznych
programowych, szczególnie z zakresu rewitalizacji oraz doświadczenie w opracowaniu co
najmniej 3 Lokalnych Programów Rewitalizacji w latach 2007-2016., w tym co najmniej
1 opracowania w latach 2013-2016.
Koreferat winien zostać przygotowany w formie opracowania (dokument w formie
papierowej) oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym – płyta CD/DVD
i przesłany Zamawiającemu pocztą tradycyjną.
3. Termin realizacji zamówienia: 13 maja 2016 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Miasta Jelenia Góra,
Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 (przybudówka Ratusza)
w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godziny 12:00
5. Termin otwarcia ofert: 22.04.2016 r. godzina 12.30
6. Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena brutto – 100%
7. Doświadczenie w opracowaniu Lokalnych Programów Rewitalizacji - załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga doświadczenia w opracowaniu co najmniej
3 Lokalnych Programów Rewitalizacji w latach 2007-2016, w tym 1 opracowania w latach
2013-2016 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poprawne wykonanie. Na
potwierdzenie wykonania Wykonawca załączy referencje lub protokół odbioru opracowania
bez uwag, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania
ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
 Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
„Opracowanie koreferatu do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jelenia Góra na lata 2015-2023”.
 Nazwa i adres Wykonawcy.
11.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony
Daria Kozłowska, tel. 75 75 46 126, rewitalizacja@jeleniagora.pl
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

Zamawiającego:

…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej**
*niepotrzebne skreślić
** osoba upoważniona: Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Telefon:
E-mail:
NIP i Regon:

………………………………………................
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
OFERTA
Znak sprawy: RM.271.3.2016

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, na zadanie: „Opracowanie koreferatu do Projektu
Lokalnego Projektu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”
oferuję:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę ryczałtową/ jednostkową* (brutto) .....................................PLN (słownie PLN.................................),
w tym należny podatek VAT.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń.
3. Potwierdzam wykonanie usługi do dnia 13.05.2016 r.
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.
5. Oświadczam, że:
a) spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c) ……………………………………………………………………………………………..

...............................................................

(podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: RM.271.3.2016

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Doświadczenie Wykonawcy w opracowaniu co najmniej 3 Lokalnych Programów
Rewitalizacji w latach 2007-2016, w tym 1 opracowania w latach 2013-2016 wraz
z dokumentami potwierdzającymi ich poprawne wykonanie. Na potwierdzenie wykonania
Wykonawca załączy referencje lub protokół odbioru opracowania bez uwag, w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Lp.

Zamawiający

Nazwa opracowania

Okres realizacji

Dokument potwierdzający należyte
wykonanie opracowania(wymienić
i załączyć do oferty)

