
 

 

        09.04.2019, Starachowice 
 

SZACUNEK WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
NA OPRACOWANIE OFERTY ORAZ BIZNES PLANU LOKALNEGO IMPACT HUBU 

 
I. Postanowienia wstępne: 

 
Szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach projektu „Starachowice OD 
nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014 – 2020. 
 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia: 
 

Gmina Starachowice 
ul. Radomska 45 
Starachowice 27-200 
NIP: 664-19-09-150 
REGON: 291009892 
strona www: www.rewitalizacja.starachowice.eu 
tel.: 41-27-38-200 
 
III. Przedmiot postępowania: 

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

• 79310000-0 – Usługi badania rynku 

• 79411000-8 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania 
 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest opracowanie oferty oraz biznes planu 
Lokalnego Impact Hub’u, który ma powstać w Starachowicach, w tym: 
 
CZĘŚĆ A: OPRACOWANIE OFERTY LOKALNEGO IMPACT HUBU 
 

1. Zadaniem Wykonawcy jest szczegółowe opracowanie oferty Lokalnego Impact Hub’u 
(LIH), który powinien być miejscem, w którym mieszkańcy spotykają się, rozmawiają, 
wymieniają się doświadczeniami, tworzą nowe rozwiązania. To kreatywne miejsce 
gdzie, mogą się odbywać cykliczne wydarzenia, prelekcje, warsztaty, otwarte wykłady 
itp. Ponadto LIH będzie dysponował przestrzenią open space, pomieszczeniami dla 
organizacji pozarządowych, dla młodzieży oraz dla lokalnych przedsiębiorców, którzy 
będą mogli prowadzić działania CSR. 

2. Oferta Lokalnego Impact Hub’u powinna być inspirowana ofertą międzynarodowej  
sieci Impact Hub, która w swoich siedzibach stymuluje i animuje lokalną społeczność, 
przedsiębiorców, młodzież i organizacje pozarządowe do działania. Na świecie działa 
blisko 90 Impact Hub’ów, w których prace angażuje się ponad 15 000 osób.  

3. W ramach przygotowanej oferty Lokalnego Impact Hubu Wykonawca powinien 
przedstawić szczegółowy plan włączenia starachowickiego Lokalnego Impact Hubu w 



 

 

międzynarodową sieć Impact Hub, z uwzględnieniem kosztów z tym związanych. 
Ponadto wykonawca w ramach opracowywanej oferty powinien skontaktować się z 
przedstawicielami sieci Impatc Hub aby dokonać oceny możliwości włączenia 
starachowickiego Lokalnego Impact Hubu do sieci. 

4. Opracowana oferta powinna mieć formę raportu gdzie obowiązkowymi punktami 
będą: 

a. model funkcjonowania placówki, 
b. opis grup - użytkowników Lokalnego Impact Hub’u, jakie są ich potrzeby i 

oczekiwania oraz bariery, które mogą się pojawić w trakcie funkcjonowania 
LIH. 

c. cel działania placówki, 
d. struktura organizacyjna oraz opis potencjału osobowego, kadr (wraz z analizą 

kompetencji niezbędnych na poszczególnych stanowiskach) niezbędnych do 
działania LIH, 

e. wpływ LIH na społeczność lokalną,  
f. propozycja działań (form wsparcia) wraz z ich szczegółowym opisem, które 

mogą być przeprowadzane w LIH (zakres zadań powinien być uzgodniony z 
Zamawiającym na osobnym spotkaniu dotyczącym przygotowania oferty), 

g. wskazanie potencjalnych programów zewnętrznych, dających możliwość 
pozyskania dofinansowania na działania Impact Hub'u, 

h. zakres współpracy z otoczeniem, 
i. wstępny regulamin placówki, 
j. strategia promocyjna (wraz z gotowymi tekstami informującymi o działalności 

LIH, atrakcyjne wizualnie infografiki, wykresy itp.) oraz propozycje 

identyfikacji wizualnej (m.in. logotyp, oznaczenia, akcydensy itp.). 

6. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zorganizuje 4 spotkania  
z Zamawiającym służące omówieniu postępów w przygotowywaniu oferty (każde ze 
spotkań będzie trwało nie dłużej niż 2 godziny) oraz 4 spotkania fokusowe (każde ze 
spotkań będzie trwało nie krócej niż 3 h) z grupami zidentyfikowanymi jako 
uczestnicy i odbiorcy działań Impact Hubu (grupy fokusowe zostaną ustalone wraz z 
Zamawiającym po podpisaniu umowy na realizację zlecenia, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za rekrutację uczestników i przeprowadzenie spotkań, Zamawiający 
udostępni bezpłatnie salę do przeprowadzenia spotkań).  

7. Przy przygotowaniu oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się  
i wykorzystania niżej wymienionych dokumentów i informacji:  
a. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. 
b. Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027. 
c. Raporty z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania budynku 

„Pałacyku”, które odbyły się w 2017 r. 
d. Raport z wizyty studyjnej w Londynie, która odbyła się w październiku 2017 r. 
e. Oficjalna strona internetowa sieci oraz strony www poszczególnych Impact 

Hub’ów ze szczególną koncentracją na miastach o zbliżonym profilu do 
Starachowic.  



 

 

f. Koncepcja funkcjonalno-architektoniczna przebudowy i rozbudowy obiektu 
kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 
15, tzw. „Pałacyku”.  

g. Inne dokumenty, w tym: raporty z badań, diagnozy, analizy powstałe w ramach 
projektu „Starachowice OD nowa”. 

8. Wykonawca przekaże kompletny opracowany dokument, który będzie zawierał min. 
30 stron (maszynopis dokumentu powinien spełniać następujące wymagania: format 
arkusza papieru: A4, czcionka: 12 Calibri, odstęp między wierszami: 1,5 (wszelkie 
tabele, zdjęcia, wykresy i mapy nie wliczają się w skład tekstu),  

9. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na innowacyjność i modelowość 
wypracowanej oferty. Wszystkie działania muszą być związane i odpowiadać na 
kierunki działań, zjawiska problemowe, cele oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 
które są zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 
2016-2025. 

10. Przedłożony dokument musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawy dokumentu zgodnie ze wskazówkami  
i uwagami Zamawiającego. 

11. Szacowany termin opracowania oferty: 30 czerwca 2019 r. 
 
CZĘŚĆ B: OPRACOWANIE BIZNES PLANU 
 

1. Wykonawca opracuje szczegółowy biznes plan dla Lokalnego Impact Hub’u, który 
obligatoryjnie będzie zawierał: 
a. ogólna charakterystyka przedsięwzięcia,  
b. informacje o usługach/działaniach,  
c. analiza rynku,  
d. plany operacyjne,  
e. zarządzanie i plany zatrudnienia,  
f. analiza swot,  
g. plan finansowy, w tym: wstępny kosztorys inwestycji, rachunek zysków i strat, 

bilans, rachunek przepływu środków pieniężnych, plany kosztów i plany 
przychodów przedsięwzięcia,  

h. marketing,  
i. plany i harmonogram realizacji,  
j. kontrola działalności,  

2. Biznes plan musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji  
i Rozwoju (www.biznes.gov.pl) oraz Business Model Canvas. 

3. Sporządzony biznes plan może być również wykorzystany do pozyskania środków 
zewnętrznych, tak więc struktura dokumentu musi być jak najbardziej szczegółowa  
i jak najbardziej dopasowana pod wytyczne zewnętrzne. 

4. Wykonawca przekaże kompletny opracowany dokument, który będzie zawierał min. 
40 stron (maszynopis dokumentu powinien spełniać następujące wymagania: format 
arkusza papieru: A4, czcionka: 12 Calibri, odstęp między wierszami: 1,5,  

http://www.biznes.gov.pl/


 

 

5. Przedłożony dokument musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawy dokumentu zgodnie ze wskazówkami  
i uwagami Zamawiającego. 

6. Szacowany termin opracowania biznesplanu: 30 czerwca 2019 r. 
 
IV. Sposób komunikacji: 

 
Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Kamil Stanos. Numer telefonu 
kontaktowego: 41 273 83 94, adres e-mail: kamil.stanos@starachowice.eu w dniach 
09.04.2019 – 15.04.2019, w godzinach 7:30-15:30. 
 

V. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia: 
 

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. na adres e-mail: 

kamil.stanos@starachowice.eu lub bezpośrednio na platformie OpenNexus pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/starachowice. 

VI. Postanowienia końcowe: 
 

1) Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego.  

 
Kamil Stanos 

 
Asystent Koordynatora projektu 

„Starachowice OD nowa” 
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