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Zapytanie ofertowe z dnia 18 stycznia 2017. – zaproszenie do złożenia oferty 
cenowej na „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk” 

 

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.                       

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych podprogowych o 

wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, stosując procedurę 

udzielania zamówień przez dotacjobiorców programu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla 

gmin". 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę Programu Rewitalizacji Gminy 

Szczyrk  zgodnie z: 

a) aktualnymi na dzień wykonania usługi wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji                     

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

b) zapisami załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji - „Definicja rewitalizacji oraz cechy                   

i elementy programów rewitalizacji", opublikowanym w dniu 29 lutego 2016 r. na stronie 

internetowej http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-opracowanie-albo-

aktualizcje-programow-rewitalizacji/#more-665, 

c) zakresem prac ujętym w projekcie pn. „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk", który został - 

zgodnie z Uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 

r. - wybrany do dofinansowania w ramach konkursu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla 

gmin". Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk dofinansowane jest w 90% w ramach 

projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". Dotacja współfinansowana jest w 

85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa;  
 

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę działań określonych poniżej: 
Lp. Nazwa działania Opis działania Okres 

realizacji 
(kwartał, 

rok) 

1. Przygotowanie materiałów i 
promocja Programu 
Rewitalizacji 
 

Opracowanie i dystrybucja dwóch kompletów informacyjno-

promocyjnych: 

- komplet informujący o rozpoczęciu opracowania 

Programu Rewitalizacji, zapoznający z tematyką 

rewitalizacji, celem opracowania PR, mający na celu 

zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w opracowaniu    

i    konsultacjach społecznych; 

- komplet informujący o zakończeniu prac nad 
opracowaniem projektu Programu Rewitalizacji, 
przedstawienie głównych założeń PR, wizji rozwoju. 
Przeprowadzenie, w sposób uzgodniony z Gminą, 
dystrybucji obu kompletów informacyjnych w wersji 
elektronicznej i drukowanej.  
 
Minimalne parametry wydruku każdego z kompletów: 
nakład 1000 egz., format A5, ilość stron: 2, druk 
dwustronny kolor, papier kredowy matowy 135g. 
 
Prezentacja multimedialna (skrócona prezentacja w wersji 
elektronicznej w pliku w formacie pdf lub ppt), która będzie 
zawierała co najmniej 15 slajdów. 
 

 
I – II 
kwartał 
2017 r. 

2. Sporządzenie diagnoz i analiz 
potrzebnych do opracowania 
Programu Rewitalizacji 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji wraz ze sporządzeniem odpowiedniej 
diagnozy.  

 
 

 
I kwartał 
2017 r. 

http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-opracowanie-albo-aktualizcje-programow-rewitalizacji/#more-665
http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-opracowanie-albo-aktualizcje-programow-rewitalizacji/#more-665
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3. Konsultacje społeczne I Przeprowadzenie debaty – prezentacja lokalnej 
społeczności, przedsiębiorcom, innym interesariuszom 
procesu rewitalizacji i wspólna publiczna dyskusja na temat 
ich potrzeb i oczekiwań. 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji 
społecznych z interesariuszami, w szczególności                           
z mieszkańcami i przedsiębiorcami – zapoznanie                         
z problematyką rewitalizacji, pozyskanie opinii i stanowisk 
nt. obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych oraz 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Konsultacje 

zorganizowane w formach możliwie najlepiej angażujących 
interesariuszy - np. spacery studyjne, warsztaty. 

 

W tym przygotowanie, dystrybucja wszelkich materiałów 
potrzebnych do przeprowadzenia debat, konsultacji.  
 

I kwartał 
2017 r. 

 
4. 

 
Badanie sondażowe 
(ankietowe) 

Przygotowanie i przeprowadzenie ankietyzacji wśród 
mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 
(badanie sondażowe poprzez stronę internetową i 
ankieterów) - pozyskanie opinii, stanowisk i pomysłów dot. 
problemów na terenie Gminy, obszarów zdegradowanych, 
koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Minimalny 
dobór próby w badaniach przeprowadzanych przez 
ankieterów wśród mieszkańców = 100 osób. 
 
Dodatkowo ankiety w formie papierowej dostępne będą               
w różnych punktach (Urząd Miejski, jednostki podległe). 
 
W tym  przygotowanie  materiałów informacyjnych, ankiet 
niezbędnych do przeprowadzenia badań ankietowych. 
 

 
I kwartał 
2017 r. 

5. Sporządzenie Programu 
Rewitalizacji 

1/ Opracowanie treści dokumentu Programu Rewitalizacji, 
zawierającego w szczególności:  
- wizję pożądanego stanu obszaru rewitalizacji po 
przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji i kierunki 
działań mających na celu eliminację negatywnych zjawisk 
opisanych w diagnozie, 
- listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
wraz z ich opisami dotyczącymi nazwy, podmiotu, zakresu, 
lokalizacji i szacowanej wartości zadania, jak również 
prognozowanych rezultatów wraz ze sposobem ich oceny w 
odniesieniu do celów rewitalizacji, 
- charakterystykę pozostałych dopuszczalnych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki 
działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową, 
- mechanizmy zapewnienia komplementarności między 
poszczególnymi kierunkami działań oraz przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem 
rewitalizacji,  
- szacunkowe ramy finansowe Programu Rewitalizacji wraz 
z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze 
źródeł publicznych i prywatnych, 
- system realizacji Programu Rewitalizacji wraz z ramowym 
harmonogramem, 
- system monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji, 
- analizę zgodności Programu Rewitalizacji                                
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy wraz                              
z ewentualnym zakresem niezbędnych zmian, w tym 
wynikających z przystąpienia gminy do opracowania 
nowego studium. 
 
2/ Przekazanie kompletnego opracowania do uchwalenia,   
w tym przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej                
w Szczyrku wraz z uzasadnieniem. 

I – II 
kwartał 
2017 r. 
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3/ Prezentacja założeń i celów Programu Rewitalizacji na 
posiedzeniu właściwej Komisji, opiniującej projekt uchwały 
oraz podczas Sesji Rady Miejskiej w Szczyrku. 
 

Opracowanie treści dokumentu Programu Rewitalizacji 
wraz z wydrukami, w tym: 
1. opracowanie merytoryczne, korekty po konsultacjach 

społecznych i redakcja treści dokumentu Programu 
Rewitalizacji przez zespół ekspertów, 

2. opracowanie przez zespół ekspertów mapy obszarów 
objętych rewitalizacją, 

3. wydruk dokumentu Programu Rewitalizacji                       
(7 egzemplarzy, w tym 3 egzemplarze projektu na 
konsultacje społeczne II oraz 4 egzemplarze wersji 
ostatecznej oraz w wersji elektronicznej w formatach 
pdf i doc), 

4. wydruk map obszarów objętych rewitalizacją jako  
załącznika do Programu Rewitalizacji (7 egzemplarzy - 
w tym 3 egzemplarze projektu na konsultacje 
społeczne II oraz 4 egzemplarze wersji ostatecznej) 
oraz w wersji elektronicznej w formatach pdf i doc 

 

6. Konsultacje społeczne II Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji 
społecznych z interesariuszami, w szczególności z 
mieszkańcami i przedsiębiorcami - przedstawienie projektu 
Programu i jego poszczególnych etapów (prezentacja, 
dyskusja  dot. obszarów zdegradowanych, 
rewitalizowanych i przedsięwzięć rewitalizacyjnych). 
Konsultacje  zorganizowane w formach możliwie   najlepiej 
angażujących interesariuszy - np. debaty, warsztaty. 
 

II kwartał 
2017 r. 

7. Przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na 
środowisko 

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (w przypadku konieczności jej 
przeprowadzenia). 
 

I – II 
kwartał 
2017 r. 

8. Szkolenie dla zespołu 
gminnego 
 

Przeprowadzenie szkolenia trzech wybranych osób z Gminy 
Szczyrk, którzy w przyszłości będą zajmowali się 
monitorowaniem oraz koordynowaniem wdrażania 
Programu Rewitalizacji. 
 

I-II 
kwartał 
2017 r. 

9. Konferencja podsumowująca 

 

Zorganizowanie konferencji podsumowującej -  spotkanie 

ze społecznością lokalną w celu prezentacji programu po 
zakończeniu przygotowania Programu Rewitalizacji.  
 
Wykonanie usługi w sposób kompleksowy – wszelkie 
koszty niezbędne do jej realizacji (w tym m.in. sala, 
nagłośnienie, poczęstunek, materiały informacyjne) muszą 
zostać uwzględnione w złożonej ofercie cenowej. 
 

II kwartał 

2017 r. 

Wykonawca zrealizuje  usługę  w sposób kompleksowy, co oznacza, że wszelkie koszty niezbędne do 

jej realizacji muszą zostać uwzględnione w złożonej ofercie cenowej. 

 
Wymagana forma opracowania 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję ostateczną „Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk”  
w postaci dokumentu tekstowego w wersji drukowanej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej                      
w formatach: .pdf i .doc (edytowalny plik MS Word), zapis danych tabelarycznych w formacie .xls 
(edytowalny plik MS Excel). Oczekiwany nośnik: płyta CD 
Ponadto Wykonawca sporządzi skróconą prezentację „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk”                  
w wersji elektronicznej w pliku o formacie .pdf lub .ppt (edytowalny plik PowerPoint), która będzie 
zawierała co najmniej 15 slajdów. Oczekiwany nośnik: płyta CD 

2. Realizację zadań ze strony Wykonawcy prowadzić będzie co najmniej pięcioosobowy zespół,                  

w którego strukturze wyznaczony będzie kierownik zespołu oraz eksperci w dziedzinach takich, jak: 

planowanie przestrzenne, konsultacje społeczne, fundusze UE, ochrona środowiska. 
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3. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i będzie podlegał 

ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego,                   

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag                       

i rekomendacji tej Instytucji. 

4. Usługa zostanie uznana za wykonaną z dniem podpisania przez przedstawiciela Gminy protokołu 

jej odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie umowy. Usługa powinna zostać wykonana                           

w terminie, który umożliwi Gminie rozliczenie projektu „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk", o 

którym mowa rozdziale I  w pkt1 c), przy czym wykonawca dostarczy Gminie kompletny projekt 

dokumentu Programu Rewitalizacji nie później niż do dnia 08 maja 2017 r.  

 

II. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny 
ich spełniania. 
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który: 
1. Posiada wiedzę i doświadczenie  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie: 

1.1. wykonał co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu programu rewitalizacji w oparciu                   

o ustawę o rewitalizacji  lub wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych  na lata 2014-2020; 

2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

2.1. dysponuje  na podstawie umowy o pracę – osobami (zespołem osób) legitymujących   się   

odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, którymi dysponował będzie przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zespół ten musi obejmować przynajmniej następujące osoby: 

2.1.1. kierownik zespołu (jedna osoba), który posiada wykształcenie wyższe, a ponadto w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: 

- przynajmniej dwukrotnie kierował zespołem opracowującym program rewitalizacji w oparciu                      

o ustawę o rewitalizacji lub wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020; oraz 

- co najmniej dwukrotnie kierował zespołem opracowującym inny dokument strategiczny przyjęty 

uchwałą rady gminy, który zawierał diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru, 

którego liczba mieszkańców wynosi co najmniej 5 000, a opracowany dokument był lub jest 

niezbędny do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w 

nim zapisanych oraz przeprowadzono w ramach jego opracowania konsultacje społeczne; 

2.1.2. członek zespołu (jedna osoba) - ekspert ds. planowania przestrzennego, który posiada 

wykształcenie wyższe - ukończone studia na kierunku planowanie przestrzenne lub gospodarka 

przestrzenna, 

2.1.3. członek zespołu (jedna osoba) - ekspert ds. konsultacji społecznych, który posiada 

wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych co najmniej                 

w formach spotkań z interesariuszami oraz ankietyzacji lub wywiadów, 

2.1.4.członek zespołu (jedna osoba) - ekspert w zakresie funduszy UE, który posiada 

wykształcenie wyższe; 

2.1.5.członek zespołu (jedna osoba) - ekspert w zakresie ochrony środowiska, który posiada 

wykształcenie wyższe - ukończone studia na kierunku ochrona środowiska lub uzyskany tytuł 

inżyniera ochrony środowiska. 

2.2. Każda z osób wyżej wymienionych w punktach od 2.1.1. do 2.1.5. powinna w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert być autorem, współautorem lub członkiem 

zespołu autorskiego opracowania: 
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- przynajmniej dwóch programów rewitalizacji opracowywanych  w oparciu  o ustawę o 

rewitalizacji lub wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020; oraz 

- przynajmniej dwóch innych dokumentów strategicznych przyjętych uchwałami rad gmin, które to 

dokumenty zawierały co najmniej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszarów                     

o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 5 000 (w latach, w którym nastąpiło podjęcie uchwał),                   

a dokumenty te były lub są niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych 

spoza budżetu gminy (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację przedsięwzięć w nich 

zapisanych; 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego                   

w ofercie; 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia zawartego                    

w ofercie. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale II zapytania Wykonawca wykaże  

wykonanie programów rewitalizacji w załączniku nr 3 oraz zawrze wykaz osób zgodnie ze wzorem 

zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Na 

potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punktach 3 i 4 Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenia zawarte w ofercie. 

 

Gmina dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie 

„spełnia / nie spełnia" na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w ofercie. Gmina 

wykluczy z dalszego postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

 
III. Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji               
w danym kryterium oceny oferty. 
1. Kryteria oceny ofert: 
Cena  - 80 % 
Doświadczenie -  20 % 
 
Punkty za kryterium  ”cena” zostaną obliczone według wzoru: 
Cena oferty najniższej 
----------------------------------    x 80 pkt  
Cena oferty badanej 
 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W ramach kryterium oceny doświadczenia (Rozdział II pkt 1) w zakresie wykonania dokumentów 
strategicznych  w postaci programu rewitalizacji, Zamawiający przyzna od 0 do 20 punktów : 
 
0 punktów jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał trzy programy rewitalizacji . 
5 punktów  jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał od czterech do pięciu programów rewitalizacji,   
10 punktów jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał od sześciu do siedmiu  programów rewitalizacji, 
15 punktów jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał od ośmiu do dziewięciu programów rewitalizacji, 
20 punktów jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał od dziesięciu  i więcej programów rewitalizacji,  
 
Punkty za kryterium ”doświadczenia” będą obliczane według wzoru: 
Liczba punktów uzyskanych 
----------------------------------------------------    x 20 pkt  
Maksymalna możliwa liczba punktów 
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Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą 
punktów za poszczególne kryteria. 
W przypadku złożenia 2 lub więcej ofert, które mają taka samą ilość punktów za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  
 
IV. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia. 

1) Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesłania dodatkowych pytań do złożonych ofert, oraz 

wyjaśnień do złożonych ofert. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy. 

5) Program Rewitalizacji będzie podlegał sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zespół ds. 

Rewitalizacji powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego. Wykonawca na każde wezwanie 

Zamawiającego dokona wszelkich korekt  w przygotowanych dokumentach, usunięcia wad oraz 

modyfikacji, głównie wynikających  z niespełnienia obowiązującego prawa i wytycznych, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie do ostatecznego zakończenia oceny 

dokumentu. Za wykonanie powyższych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie.  

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe  do przedmiotu zamówienia na 

wszelkich polach eksploatacji oraz wyrazi zgodę na dalsze przeniesienia tych praw na inny 

podmiot, tj. Województwo Śląskie . 

7) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki: 

a) nie złożono żadnej oferty;  

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy w sprawie zamówienia.   

8) Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych 

wspólnie z Zamawiającym co najmniej dwa razy w miesiącu  oraz do raportowania w formie 

pisemnej Zamawiającemu postępu prac na każde jego wezwanie.  

V. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 08 maja 2017r. 
 
VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
1.  Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów (np.: referencje, poświadczenia itp.), czy zostały  wykonane lub są wykonywane należycie; 
(załącznik nr 3) 
2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
(załącznik nr 2). 
3. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
4. Kserokopia odpisu decyzji nadania NIP i REGON; 
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VII. Termin składania ofert i przygotowanie oferty 
1. Termin składania ofert wynosi 8 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia niniejszego zapytania 
ofertowego na stronie Zamawiającego, tj. od dnia 18 stycznia 2017r. Termin biegnie od dnia 
następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia,              
tj. 26 stycznia 2017r.   
2. Ofertę należy: 
a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie 
Miejskim w Szczyrku,  pokój nr 11 (dziennik podawczy) do dnia 27 stycznia 2017r. do godz. 10.00; 
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Program 
Rewitalizacji Gminy Szczyrk”. 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy 
zwrócona bez otwierania  
4. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 27 stycznia 2017r. o godz. 11.00 
 
VIII. Określenie warunków dotyczących dokonywania zmian umowy, o ile przewiduje się 
możliwość zmiany. 

Gmina Szczyrk zawrze z Wykonawcą umowę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik                            

nr 4  do niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający  dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie z zastrzeżeniem, że ewentualne 

zmiany w treści umowy nie będą powodować utratę, zmniejszenie lub ryzyko zwrotu dotacji uzyskanej 

przez Gminę w wyniku udziału w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin". 

 

IX. Wymagany okres rękojmi/gwarancji  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany                                
i przekazany przedmiot zamówienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru 
przedmiotu zamówienia . 
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne                
i prawne przedmiotu zamówienia. 

 
X. Kontakt z wykonawcą: 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą  jest: 
Mariusz Pindel, Justyna Serowik  
Tel. (33) 8295026 

 
 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy do zawarcia umowy.  
 
                    
 
 
 

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w 

zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej: 

http://www.przetarg.szczyrk.pl/rewitalizacja 
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