
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta 

Inowrocławia do 2030 roku”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi 

dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi 

szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego oraz diagnozy, o której mowa w art. 10a 

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), a także   

2. Kod Wspólnego Słownika zamówień CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie 

rozwoju. 

3. Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności: 

1) Przygotowanie trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju;  

2) Przygotowanie diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; w szczególności sytuacji społeczno-

gospodarczej oraz demograficznej;  

3) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych w formie ustalonej z Zamawiającym, 

w tym organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych 

dostępnych dla ogółu mieszkańców Gminy, także z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej; 

4) Przeprowadzenie badań społecznych, w tym badań ankietowych i fokusowych 

(wywiadów pogłębionych) oraz innych badań wynikających z koncepcji i ustalonych z 

Zamawiającym; 

5) Przygotowanie wzoru pism wymaganych w toku opracowania; 

6) Występowanie w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich informacji 

niezbędnych do wykonania opracowania; 

7) Zbieranie i analiza uwag, wniosków, ankiet oraz merytoryczna ocena zebranych 

danych; 

8) Opracowanie projektu dokumentu strategii: 

a) przygotowania pełnej wersji opracowanej Strategii w formie drukowanej w 

sztywnej oprawie w ilości minimum 5 egzemplarzy, 

b) przygotowanie skróconej wersji w formie broszury informacyjnej, prezentującej 

założenia Strategii, cele strategiczne oraz priorytety rozwojowe w ilości 20 

egzemplarzy, 

c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów, o których mowa w 

pkt a i b w formatach .pdf i .docx na nośniku pamięci USB; 

9) Uzyskanie opinii organów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 10f ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym; 

10) Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w przypadku konieczności jej przeprowadzenia; 

11) Przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii, w tym zaprojektowanie i 

przekazanie minimum następujących materiałów informacyjno-promocyjnych: 

a) grafika ogólna dotycząca prac nad Strategią (logotyp Strategii), 



 

b) zestaw materiałów promujących proces konsultacyjny – plakat (w formatach B1, A3 

i A4) – 3 szt.; projekt zaproszenia do udziału w badaniach (min. 3 – dla każdego z 

rodzaju badań i dla każdej z badanych grup); grafiki internetowe do wykorzystania 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz na profilu Facebook Zamawiającego 

(min. 5 grafik w formatach dostosowanych do poszczególnych rodzajów witryn i 

ekspozycji), 

c) layout ogólny dokumentu strategicznego wraz z papierem firmowym oraz wzorem 

prezentacji w formacie pptx do wykorzystania w etapie ewaluacji Strategii. 

12) Prezentacja ostatecznej wersji strategii na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady 

Miejskiej Inowrocławia; 

13) Przygotowanie narzędzia informatycznego do ewaluacji/monitoringu strategii przez 

Zamawiającego; 

14) Przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw autorskich do 

dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2030 roku” oraz raportu 

ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku. 

 

4. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania Strategii 

Strategia musi zawierać wnioski z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz określać w szczególności: 

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

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

wskaźniki ich osiągnięcia; 

4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; 

5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

gminie; 

6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa 

w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wraz z zakresem 

planowanych działań; 

7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy wraz z zakresem planowanych 

działań; 

8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

9) ramy finansowe i źródła finansowania. 

Strategia powinna być sporządzona się w formie tekstowej oraz graficznej zawierającej 

zobrazowanie treści, o których mowa w szczególności w pkt 4, 6 i 7 powyżej. 

 

5. Informacje ogólne dotyczące wykonania raportu ewaluacyjnego 



 

Przygotowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia do 

2020 roku, przyjętej 22 września 2014 r. uchwałą nr XLVI/625/2014 Rady Miejskiej 

Inowrocławia, zmienioną następnie uchwałą nr XIII/110/2015 z dnia 26 października 2015 r. i  

Uchwałą Nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016 r. 

Głównym celem ewaluacji jest zbadanie i ocena procesu wdrażania Strategii z punktu widzenia 

przyjętych kryteriów ewaluacyjnych w celu usprawnienia tego procesu wraz z rekomendacją 

ewentualnych udoskonaleń. Wykonawca przyjmie następujące kryteria ewaluacyjne: 

skuteczność (czy i w  jakim stopniu osiągnięto założone cele); efektywność (czy efekty strategii 

przekładają  się na rozwój miasta oraz konkretne korzyści dla mieszkańców);  trafność (czy 

cele Strategii odpowiadają potrzebom?). Raport z ewaluacji powinien zawierać odpowiedzi na 

pytania ewaluacyjne:  

- w jakim stopniu cele, priorytety, kierunki działań zapisane i opisane w Strategii zostały 

zrealizowane w latach?  

- jak w odniesieniu do 2014 roku zmieniła się sytuacja społeczno-gospodarcza Miasta 

Inowrocławia dzięki implementacji Strategii? 

- czy uwarunkowania zewnętrzne wdrażania Strategii zmieniły się i jak wpłynęły na aktualność 

Strategii?  

- czy określone wskaźniki monitorowania i zdefiniowane cele, priorytety, kierunki działań 

zostały prawidłowo zidentyfikowane? 

Ewaluacja powinna zostać przeprowadzona z wykorzystaniem metod/technik/narzędzi 

ilościowych i jakościowych takich jak: analiza dokumentów źródłowych (Desk Research); 

przeprowadzenie badań, analiza ekspercka. Wykonawca zaproponuje 

metody/techniki/narzędzia gromadzenia bądź analizy danych, które umożliwią zebranie 

wszystkich niezbędnych danych oraz pozwolą przeprowadzić pełną ich analizę, które będą 

podlegały akceptacji Zamawiającego. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania i 

analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych.  

Informacje na temat obowiązującej Strategii dostępne są tutaj: 

https://www.inowroclaw.pl/strona-153-strategia_rozwoju_miasta_inowroclawia.html 

 

II. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji całości zamówienia – 10 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej 

strategii na każdym etapie jej tworzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji strategii. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

https://www.inowroclaw.pl/strona-153-strategia_rozwoju_miasta_inowroclawia.html


 

a) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia - na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 3; 

b) posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem niniejszego 

zapytania tj. strategii rozwoju lub gminnych programów rewitalizacji, obejmujących swoim 

zakresem obszar społeczno-gospodarczy gminy / powiatu / lub obszaru funkcjonalnego. Na 

potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy wykaz zrealizowanych usług (wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4), potwierdzających wykonanie w ciągu 2 lat poprzedzających 

złożenie oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 

2 takich usług oraz załączy referencje odbiorców tych usług tj. referencje firm, dla których 

wykonał usługę w należyty sposób, 

c) do realizacji zamówienia wskazał co najmniej 1 osobę z doświadczeniem w realizacji usług 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj. strategii rozwoju gminy/powiatu/obszaru 

funkcjonalnego. Na potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające 

doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu zamówienia np. referencje, 

dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia. 

2. Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na 

zasadzie „spełnia / nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach 

i oświadczeniach, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do formularza 

ofertowego i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. 

 

IV. Sposób przygotowania oferty 

1. Do oferty przedstawionej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, należy 

dołączyć wszystkie wymagane przez zapytanie ofertowe dokumenty, oświadczenia i 

załączniki: 

a) sporządzone przez Wykonawcę opracowanie prezentujące proponowaną przez niego 

koncepcję / opis / pomysł na proces przygotowania dokumentu strategii oraz propozycję 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym 

tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

b) załącznik nr 3 - wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu; 

c) załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych usług / projektów, łącznie z referencjami odbiorców 

usług; 

d) dokumenty poświadczające doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji umowy. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania i obejmować całość przedmiotu 

zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 

4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia. 



 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W 

terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w 

treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego 

oferta podlega odrzuceniu. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń lub 

dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą, wskazanych w zapytaniu ofertowym lub 

do wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w sprawie oświadczeń lub dokumentów złożonych 

wraz z ofertą, jeśli ich treść budzi wątpliwości w kontekście wymogów zapytania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z 

Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku, gdy cena 

podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przeznaczonych w budżecie projektu 

na usługę objętą niniejszym postępowaniem. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku 

prowadzonych negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz do 

podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za kolejną najkorzystniejszą. 

 

V. Opis sposobu obliczania ceny 

W formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

Wykonawca winien podać cenę netto, % stawkę podatku VAT oraz cenę brutto, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku w złotych polskich. 

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 ewentualne 

rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

a) Cena brutto /C/ - waga 40 pkt. (40%) 

punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

 

C = cena brutto oferty najtańszej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / cena brutto 

wskazana w ofercie badanej x 40 = ilość punktów 

 



 

b) Doświadczenie Wykonawcy /D/ - waga 10 pkt. (10%) 

Doświadczenie: ilość wykonanych strategii rozwoju gminy/powiatu/obszaru funkcjonalnego, o 

których mowa w pkt III.1.b) niniejszego zapytania ofertowego w ciągu 2 lat poprzedzających 

złożenie oferty: 

5 szt. i więcej – 10 pkt 

2-4 szt. – 5 pkt 

0-1 szt. - 0 pkt 

 

c) Koncepcja strategii /K/ - waga 50 pkt. (50%) 

Podstawą przyznawania punktów w niniejszym kryterium będzie sporządzone przez 

Wykonawcę opracowanie prezentujące proponowaną przez niego koncepcję / opis / pomysł na 

proces przygotowania dokumentu strategii wraz z propozycją szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, metodologii badań, konsultacji, 

warsztatów, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Ocena indywidualna zespołu oceniającego na podstawie złożonych przez wykonawcę 

koncepcji do oferty - w skali od 0 do 50 pkt. 

 

K= punkty w kryterium Koncepcja strategii wskazana w ofercie badanej / punkty w kryterium 

Koncepcja strategii w ofercie najwyżej ocenionej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych x 

50 = ilość punktów 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru wg wzoru: 

Łączna ilość punktów = C + D + K 

gdzie: 

C – punkty przyznane w kryterium „Cena brutto” 

D - punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” 

K - punkty przyznane w kryterium „Koncepcja strategii” 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert: oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy 

zakupowej (www.bip.inowroclaw.pl zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”) należy 

składać do  25 listopada 2020 r. godz. 13.00. 

 



 

VIII. Istotne postanowienia umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

wszystkich materiałów i innych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, 

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze 

lub ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i 

usterek, 

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– w wysokości 25% wynagrodzenia umownego, 

- z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla 

którego został otwarty rachunek VAT, a zapłata będzie następowała przelewem z 

zastosowaniem podzielonej płatności. 

4. Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem 

https://efaktura.gov.pl/, do której Zleceniodawca posiada dostęp. 

 

IX. Warunki zmiany umowy 

 

1. W umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące: 

a) zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów, 

b) zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie – w przypadkach losowych, w których 

dalsze wykonywanie zamówienia przez osoby dotychczas wskazane do jego realizacji nie jest 

możliwe z przyczyn niedających się wcześniej przewidzieć i uniemożliwiających tym osobom 

dalsze wykonywanie umowy. 

c) zmian w zakresie terminu realizacji umów lub terminów realizacji poszczególnych prac lub 

etapów harmonogramu prac przewidzianych umową – jeżeli z przyczyn niezawinionych przez 

żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe, 

d) zmian przedmiotowych umowy – jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze specyfiki 

projektu i umowy lub nie dała się wcześniej przewidzieć w chwili zawierania umowy, pomimo 

zachowania należytej staranności, a przedmiotowa zmiana ma charakter istotny i celowy z 

punktu widzenia celów lub założeń projektu/umowy, 



 

e) zmian w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub ceny w zakresie wynikającym lub 

związanym z koniecznymi zmianami przedmiotowymi lub osobowymi lub zmianą terminów 

realizacji umowy lub zmian zakresu przedmiotowego, 

f) wynikające ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i dokumentów, będących 

następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 

Wykonawca stroną, o ile będą one miały wpływ na realizację umowy, 

g) inne przyczyny i okoliczności zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, 

skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, pomimo zachowania należytej staranności. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

X. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację 

przedmiotu umowy bez podawania przyczyny. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, nieprzekazywania osobom trzecim oraz 

niewykorzystywania do własnych celów lub w interesie osób trzecich, wszelkich danych i 

informacji (nieujawnionych do publicznej wiadomości), otrzymanych lub pozyskanych w 

związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej usługi. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się z 

upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

Osoba do kontaktu: Anna Rozesłaniec, tel. 52 35 55 235, inwestycje@inowroclaw.pl 

 

 

Załączniki: 

załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego 

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych usług 

załącznik nr 4 – wzór oświadczenia wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- „RODO”. 


