
Strzelce Opolskie 15.04.2021 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Dotyczące realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 

2021+”. 

 

Dotyczy procedury udzielania zamówienia, dla których wartość nie przekracza kwoty 

130 000,00 zł na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. 

1. Zamawiający: 

Gmina Strzelce Opolskie 

Ul. Plac Myśliwca 1 

47-100 Strzelce Opolskie 

Tel. 77 404 93 00  um@strzelceopolskie.pl 

Regon: 531413277, NIP: 756-185-88-99 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 

Gminy Strzelce Opolskie 2021+” , w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy 

zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi, 

lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla 

wspólnotowego, krajowego i regionalnego, w zakresie jakiego dotyczy przedmiot 

zamówienia.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie 2021+” , w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy zachowaniu 

zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi, lokalnymi i 

wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i 

regionalnego, w zakresie jakiego dotyczy przedmiot zamówienia.  

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

rozwoju. 

3. Informacje ogólne dotyczące zamówienia:  

1) Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie wniosków z diagnozy społeczno-gospodarczo-

przestrzennej gminy w ujęciu dynamicznym i porównawczym; 

b) Przeprowadzenie co najmniej 2 warsztatów i/lub spotkań roboczych z 

kluczowymi interesariuszami lokalnymi dotyczących wypracowania 

założeń strategii (w przypadku braku możliwości przeprowadzenia 

stacjonarnych warsztatów i/lub spotkań, wynikającego w szczególności 
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z trwającej epidemii, możliwe jest wykorzystanie pracy w formie 

zdalnej); 

c) Opracowanie projektu dokumentu strategii, którego zakres i treść 

będą zgodne z art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn.zm.), 

wprowadzonym ustawą z dnia 15 lipca 2020r. o zmianie ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw; 

d) Przedłożenie projektu strategii Zamawiającemu w celu jej 

wewnętrznych konsultacji i zweryfikowania; 

e) Wsparcie w zakresie realizacji konsultacji społecznych dotyczących 

strategii w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 

lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 

gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

f) Wsparcie w zakresie realizacji procedury opiniowania dokumentu 

strategii przez zarząd województwa (w celu wydania przez zarząd 

województwa opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i 

rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju 

województwa); 

g) Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej 

skuteczności i efektywności realizacji strategii – przed jej przyjęciem; 

h) Opracowanie wersji strategii po ewentualnych zmianach wynikających 

z konsultacji, opiniowania i ewaluacji, przekazanie Zamawiającemu 

pełnej wersji tekstu strategii: w edytowalnej i nieedytowalnej wersji 

elektronicznej; 

i) Współpraca oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o 

występujących trudnościach w realizacji przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do 

opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.  

 

4. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu (w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta): 

1) Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykonać zamówienie ze 

szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przyjętych standardów 

oraz profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, 

wykorzystując w tym celu posiadane możliwości, a także mając na względzie 

ochronę interesów Zamawiającego.  

2) Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie 

wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy 



komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw 

własności przemysłowej. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w zakresie przetwarzania 

danych, wszelkich przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

4) Wykonawca oświadcza, iż zastosuje odpowiednie środki ochrony danych 

osobowych w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności:  

a) Zapewni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu 

ochrony praw osób, których dane przetwarzałby w trakcie prac nad 

strategią,  

b) Podejmie środki wymagane na mocy art. 32 RODO 

5) Oferta powinna zawierać przedłożony formularz ofertowy, zgodnie z 

załącznikiem nr.1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z 

zaparafowanym wzorem umowy. 

 

6. Opis Kryteriów wyboru Wykonawcy (w przypadku gdy cena nie jest jedynym 

kryterium): 

1) Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

a) Cena brutto /C/ - waga 90 pkt. (90%) 

Punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone wg następującego 

wzoru: 

 

Cena brutto oferty najtańszej wśród wszystkich ofert nieodrzuconych  

C = --------------------------------------------------------------------------------------------x90 = ilość punktów 

Cena brutto wskazana w ofercie 

 

 

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

Doświadczenie: ilość strategii rozwoju oraz innych strategii i 

programów strategicznych (np. strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, gminnych programów rewitalizacji) wykonanych w 

okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty: 

5 szt. I więcej – 10 pkt.  

3-4 szt. -  7 pkt.  

1-2 szt. – 3 pkt. 

0 szt. – 0 pkt. 



 

7. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest 

ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie 

pisemnej . Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie. Kopertę należy zaadresować na adres Zamawiającego i opisać następująco: 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

 
Oferta na: 

„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+” 
 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nie 

oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z ww. wymaganiami.  

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/kurierem na adres: 

 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 

ul. Plac Myśliwca 1 

47-100 Strzelce Opolskie 

W terminie do dnia: 30.04.2021 

 

Dokumenty będą przyjmowane:  

• Od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.00 

 

2) W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną 

COVID-19, Zamawiający dopuszcza także składanie oferty w formie 

elektronicznej przez pocztę e-mail. W temacie wiadomości należy wpisać: 

„Oferta na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+”. 

Załączony dokument musi być zeskanowaną wersją oryginalnych , 

podpisanych dokumentów w formie pliku pdf. Ofertę należy przesłać na 

adres: k.dynak@strzelceopolskie.eu w dniu 30.04.2021. do godziny 15. 

3) Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1, 2 

nie będą rozpatrywane.  

 

10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
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Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w 

imieniu Zamawiającego są: Katarzyna Dynak tel. 77 404 93 66. E-mail: 

k.dynak@strzelceopolskie.pl  w dniach od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00 – 15.00  

 

Załączniki: 

1. Zał. Nr.1. do Zapytania ofertowego na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie 2021+”- formularz ofertowy, 

2. Zał. Nr. 2 do Zapytania ofertowego na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy 

Strzelce Opolskie 2021+”- wzór umowy.  
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