
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

z dnia  12 listopada 2020r. 

 

1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu 

oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl (zakładka - Przetargi 

do 30.000 euro OpenNexus). 

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie dokumentu pn. 

„Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2030 roku”. 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Inowrocław, al. Ratuszowa 36,  88-100 

Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 35 55 235, faks 52 35 55 280, e-mail: 

inwestycjej@inowroclaw.pl  

4. Krótkie określenie przedmiotu zamówienia:  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 

wraz z przygotowaniem raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta 

Inowrocławia do 2020 roku oraz diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

5. Termin wykonania:  10 miesięcy od podpisania umowy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

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. wyłącznie 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 – na potwierdzenie Wykonawca dołączy do 

oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby dedykowanej do realizacji przedmiotu 

zamówienia np. referencje, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego 

doświadczenia. 

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. 

7.  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%) 

 

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

 

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

 

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” 

 

8. 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. do godz. 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


