
            Janowice Wielkie, dnia 17.06.2016r. 

 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zmian) 
 

I Zamawiający:  

 

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

Wójt Gminy Janowice Wielkie zaprasza do składania ofert na: Opracowanie dokumentu 

dla Gminy Janowice Wielkie pn: Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na 

lata 2016-2025 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentu dla Gminy Janowice Wielkie pn: 

Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025 

 

 

Pozostałe warunki zamówienia: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie  ma określać cele i priorytety rozwoju Gminy 

oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia powinna być opracowana w 

oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne ze strony Zamawiającego. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie powinna składać się m. in. z: diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej Gminy, scharakteryzowania problemów 

Gminy, określenia uwarunkowań i przesłanek rozwoju gminy, wizji Gminy, celu głównego i 

priorytetów strategii wraz ze wskaźnikami docelowymi, uwarunkowań realizacji programu, 

analizy możliwości rozwoju Gminy, listy planowanych do realizacji działań i źródeł ich 

finansowania, określenia, powiązań strategii z innymi strategiami i programami, systemu 

planowania, wdrażania, monitorowania i oceny realizacji. 

 

 

3. Wykonawca dokumentu będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatów 

diagnostyczno-projektowych, konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji 

dokumentu. 

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również przedłożenie do zatwierdzenia Strategii Rozwoju 

Gminy Janowice Wielkie. Podjęcie dokumentu uchwałą Rady będzie warunkiem podpisania 

protokołu odbioru końcowego ze strony Zamawiającego, co będzie stanowiło podstawę do 

wypłaty wynagrodzenia. 

 

5. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane  

i przetworzone przez Wykonawcę. 

 

6. Analiza i diagnoza zawarta w strategii powinna obejmować swoim zakresem 6 sołectw, tj.: 

Janowice Wielkie, Komarno, Radomierz, Trzcińsko, Mniszków, Miedzianka i opierać się na 

możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku danych w określonym 

temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2014


 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych strategii. 

Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia np. konsultacji społecznych (tj. pisma, 

ogłoszenia, itp.) opracuje, wydrukuje i rozdystrybuuje Wykonawca po skonsultowaniu ich  

z Zamawiającym. 

 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji  

i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje wstępną 

wersję projektu bądź wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od 

doręczenia. W razie przekroczenia tego terminu przez Zamawiającego, termin wykonania 

przedmiotu umowy zostanie przedłużony odpowiednio o ten okres. 

 

9. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę  

i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca 

przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej 

edytowalnej. 

 

10. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji Wykonawca w terminie 7 dni, 

dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić dokumentację nieodpłatnie, każda 

kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. 

 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu 

bezproblemowej realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach 

koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji 

Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

12. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie 

niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych. 

 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025: do czterech miesięcy od 

dnia podpisania umowy 

 
IV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem:  

„ Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-2025” 

 

w terminie do dnia  27.06.2016 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach 

Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres. 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 r. do godz. 9.15. w siedzibie Urzędu Gminy Janowice        

Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie. 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. 

4.Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić  lub wycofać ofertę. 

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 



6. Zamawiający może w trakcie czasu trwania ogłoszenie zmieniać treść ogłoszenia. 

7. Oferent musi śledzić treść ogłoszenia i dostosować swoja ofertę do aktualnych wymogów 

zamawiającego. 

V. OCENA OFERT:  

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów 

oceny ofert: 

– najniższa cena brutto – 100%, 

2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto spośród wszystkich 

ważnych złożonych ofert oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 

3.Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru 

jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów. 

V. Forma rozliczenia: 

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia – 30 dni od podpisania protokołu odbioru 

zamówienia oraz przedłożenia faktury. 

 

VI. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył propozycję cenową o wszczęciu 

docelowego postępowania wyboru Wykonawcy przedmiotowego zamówienia w formie 

zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 

 
VII INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Dodatkowych informacji udziela: Artur Górnicki – (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 117), w dni  

powszednie  w  godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30. 

 

 

              Zatwierdzam 

Wójt Gminy Janowice Wielkie  

         /-/Kamil Kowalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

………………………… 
 pieczęć oferenta 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe Gminy Janowice Wielkie niniejszym składamy ofertę na Opracowanie 

dokumentu dla Gminy Janowice Wielkie pn: Strategia Rozwoju Gminy Janowice Wielkie na lata 2016-

2025 

Pełna nazwa oferenta: 

 

 

Adres lub siedziba oferenta, 

numer telefonu oraz numer 

NIP, e-mail. 

 

 

Niniejszym oferuję cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

 

Cena netto ……………………………..………………………….zł 

 

(słownie : ………………………………………………………….zł ) 

 

Cena brutto ………………………………………………………zł  

 

(słownie: …………………………………………………………..zł) 

  

Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy zastrzeżeń do jego treści oraz 

oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich 

wymogów obligatoryjnych. 

 

……………………..      …………………….              ……………………. 
            Miejscowość i data          (imię i nazwisko osoby           (podpis i pieczęć osoby 

     uprawnionej do reprezentowania   uprawnionej do reprezentowania 

                         oferenta)                         oferenta)
  


