
 

PRGR.2730.1.2017 

Mircze, 8 lutego 2017 r.  

Gmina Mircze 

ul. Kryłowska 20 

22-530 Mircze 

NIP: 919-174-89-02 

REGON: 950368820 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Mircze przestrzegając zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego 

traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami 

publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznym w sposób celowy, oszczędny 

oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod  

i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów - zaprasza do złożenia 

oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 

2017-2023.” 

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Procedurą 

udzielania zamówień przez dotacjobiorców. 

Zapytanie ofertowe upublicznione zostało poprzez umieszczenie na głównej stronie 

internetowej Zamawiającego – www.mircze.pl oraz w zakładce pn. Rewitalizacja Gminy Mircze 

znajdującej się na stronie www.mircze.pl. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Mircze 

ul. Kryłowska 20 

22-530 Mircze 

NIP: 919-174-89-02 

REGON: 950368820 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 

2017-2023 obejmującego minimum 3 obszary rewitalizacji, działania towarzyszące oraz 

przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. (jeżeli dotyczy). 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu 

Rewitalizacji Gminy Mircze” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków 

Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020. 

3. Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie stanowił narzędzie do 

rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych oraz będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z: 

http://www.mircze.pl/
http://www.mircze.pl/


 

 Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  

z dnia 2 sierpnia 2016 r., opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, 

 Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie 

lubelskim, 

 Zasadami delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji 

na terenach wiejskich województwa lubelskiego, 

 aktualnymi dokumentami strategicznymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, 

powiatowymi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi  

i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Mircze, 

 Wnioskiem o przyznanie dotacji „Przygotowanie Programów Rewitalizacji” na 

realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze”, nr 

wniosku - 66/PR.POPT/2016, 

 innymi dokumentami określającymi zasady przygotowania programów 

rewitalizacyjnych. 

W przypadku uaktualnienia powyższej dokumentacji Wykonawca w terminie 7 dni 

dostosuje Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 do aktualnych 

wytycznych. 

4. Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie podlegał sprawdzeniu 

oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego (IZ RPO WL) w związku z czym Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostosowania Programu Rewitalizacji do ewentualnych uwag 

ww. Instytucji (zgodnie z Procedurą oceny programów rewitalizacji w Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020). Wszelkie poprawki i aktualizacje do zatwierdzenia ostatecznej wersji 

dokumentu są objęte przedmiotem zamówienia i nie ma możliwości zlecania 

dodatkowych prac. 

5. Za umowny termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się datę 

podpisania protokołu odbioru kompletnego Programu Rewitalizacji Gminy Mircze 

na lata 2017-2023 po jego wcześniejszym zatwierdzeniu przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 obejmującego 

minimum 3 obszary rewitalizacji w oparciu o diagnozy, analizy i informacje zebrane  

w procesie konsultacji społecznych, działania towarzyszące oraz przeprowadzenie 

procedury oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli dotyczy). 

2. Przeprowadzenie pełnej diagnozy służącej określeniu obszarów zdegradowanych 

(mapa), wraz z analizą problemów i potencjału społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego Gminy Mircze, a następnie wyznaczenie 

obszarów rewitalizacji. Wstępna analiza problemów społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych doprowadziła do 

wskazania na terenie Gminy Mircze obszarów o szczególnym nasileniu tych problemów, 

wyodrębnionych jako obszary zdegradowane. Są to: 

1 obszar – Kryłów; 



 

2 obszar – Szychowice, Szychowice Nowe; 

3 obszar – Małków, Małków-Kolonia, Małków Nowy. 

3. Współpraca z Zespołem ds. Rewitalizacji Gminy Mircze,  Zespołem ds. realizacji projektu 

pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze” oraz Komitetem 

Rewitalizacyjnym. 

4. Prezentacja projektu Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 do 

uchwalenia na sesji Rady Gminy Mircze. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej 

rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy 

interesariuszy mogły decydować o jego kształcie. 

6. Udział przedstawiciela Wykonawcy w co najmniej 6 spotkaniach z mieszkańcami Gminy 

Mircze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Spotkania będą miały 

na celu włączenie mieszkańców w proces prac nad Programem Rewitalizacji. 

Przedstawiciel Wykonawcy zobligowany jest do moderowania dyskusji oraz 

prowadzenia spotkań. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję tematyki 

spotkań (spotkania dotyczyć mają stanu prac nad dokumentem, proponowanych 

kierunków działań oraz angażować społeczność lokalną w proces tworzenia 

dokumentu). Podczas spotkań wykorzystać należy grupy przedstawicielskie jako jedną  

z form konsultacji społecznych, dzięki którym stworzona zostanie platforma do wymiany 

poglądów na temat szczegółowych rozwiązań przewidzianych w Programie Rewitalizacji 

oraz zorganizować debatę z udziałem lokalnej społeczności nad wersją roboczą 

Programu Rewitalizacji. 

7. Każdorazowy koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

8. Zamawiający zapewni poczęstunek podczas spotkań konsultacyjnych (kawa, herbata, 

ciasto, cukier, woda, itp.). 

9. Opracowanie i przeprowadzenie sond/ankiet za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi - 

zbieranie uwag w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej – przygotowanie w tym celu specjalnych kwestionariuszy oraz ankiet. 

Zbieranie uwag ustnych podczas spotkań oraz ich bieżące protokołowanie.  

10. Udział przedstawiciela Wykonawcy w co najmniej trzech spacerach studyjnych 

(spacerach badawczych) na terenie Gminy Mircze, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, zorganizowanych dla chętnych interesariuszy, podczas których 

przeprowadzone zostaną wywiady kwestionariuszowe.  

11. Podczas przeprowadzania konsultacji społecznych - stosowanie się przez Wykonawcę do 

zestawu narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych wraz z opisem, 

proponowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

które można wykorzystać podczas prowadzenia działań partycypacyjnych. 

Zaproponowany zestaw narzędzi pozwoli na dobór właściwych technik do 

zaangażowania w działania rewitalizacyjne określonej grupy interesariuszy tj. 

mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych, 

potencjalnych partnerów, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, grup nieformalnych oraz 

wszystkich, których rezultaty rewitalizacji mogą dotyczyć. Działania te pozwolą na 

osiągnięcie przewidzianych rezultatów i celów w określonej sferze społecznej. Opis 

technik stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

12. Zastosowane przez Wykonawcę narzędzia partycypacji społeczeństwa będą miały na 

celu zbadanie opinii na temat wstępnie wytyczonych kierunków rewitalizacji. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia i udokumentowania w formie 



 

pisemnej zebranych podczas poszczególnych form konsultacji społecznych informacji  

w formie sprawozdania/raportu oraz uwzględnienie otrzymanych wyników w dalszych 

pracach nad dokumentem. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 

sprawozdania/raportu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonej formy konsultacji 

społecznych, której dany raport dotyczy. 

13. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane  

i przetworzone przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultowania  

wszystkich wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca sporządzi wszelkie pisma, decyzje, projekty uchwał, formularze 

ankiet i inne pisma niezbędne w toku realizacji zamówienia. 

14. Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 zawierać ma elementy określone 

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. Opracowany dokument powinien być 

także zgodny z innymi dokumentami wymienionymi w cz. II niniejszego zapytania 

ofertowego – Postanowienia ogólne.  

Zamawiający wymaga po opracowaniu dokumentu przez Wykonawcę – uzupełnienia 

przez Wykonawcę listy stanowiącej załącznik do dokumentu „Procedura oceny 

programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” – wraz z podaniem 

numerów stron. Dokumenty dostępne są na stronie www.rpo.lubelskie.pl. 

15. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (wniosek o wydanie 

opinii do właściwych organów w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). 

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko Wykonawca: 

 sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji 

Gminy Mircze na lata 2017-2023, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 

51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz powinna 

być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca 

zobowiązany będzie do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 zgodnie  

z ewentualnymi uwagami organów; 

 uzyska pozytywną opinię środowiskową wydaną przez właściwe organy; 

 przeprowadzi konsultacje społeczne w ramach procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (dalej SOOŚ); 

 zbierze oraz dokona analizy zgłoszonych w toku konsultacji społecznych 

prowadzonych w ramach SOOŚ uwag i wniosków i po uzgodnieniu z Zamawiającym 

uzupełni dokument o wyznaczone zapisy; 

 uwzględni w Programie Rewitalizacji uwagi przekazane przez właściwe organy dla 

wykonania SOOŚ; 

 sporządzi podsumowanie z przeprowadzenia SOOŚ i zamieści jej skrótową wersję  

w rozdziale Programu Rewitalizacji poświęconemu SOOŚ. 

16. Oznakowanie wszystkich wytworzonych materiałów i pism oraz dokumentów zgodnie  

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji 

wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na 

http://www.rpo.lubelskie.pl/


 

lata 2014-2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

17. Dostarczenie Zamawiającemu co najmniej 3 wydrukowanych i oprawionych wersji 

opracowanego dokumentu, wraz z wymaganymi załącznikami – format A4, kolor oraz 

wersję elektroniczną dokumentu na płycie CD w formie edytowalnej. W przypadku 

konieczności sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko – Wykonawca 

dostarczy także 3 wydrukowane i oprawione wersje opracowanej prognozy – format A4, 

kolor oraz wersję elektroniczną dokumentu na płycie CD w formie edytowalnej. 

18. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie  do opracowania wraz  

z możliwością powielania, przetwarzania i modyfikowania będą należały do 

Zamawiającego. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całkowite prawa autorskie  

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 15 maja 2017 r. z uwzględnieniem pkt I ust 4-5. 

 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 

wymienione warunki udziału w postepowaniu: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna że 

Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie – według Załącznika nr 3. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, uzna że 

Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie – według Załącznika nr 3. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – według Załącznika nr 3. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że samodzielnie 

zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu od podstaw programu 

rewitalizacji lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym w przeciągu 

ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Wykaz wykonanych 

usług – Załącznik nr 4) oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane należycie 

(np. referencje lub inny dokument) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonane.  

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki zostały 

spełnione. 

4. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

nieposiadające osobowości prawnej. 

5. Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania ww. 

warunków udziału w postepowaniu. 



 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny 

ofert i ich znaczeniem 

CENA – 60% 

DOŚWIADCZENIE – 40% 

 

CENA stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia, wynikające z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w nim ujęte. 

 

Zasada oceny ofert wg kryterium CENA: 

 

 

                                     cofn 
Punktacja = ………………………. x 60 pkt 
                                     cofb 
 
gdzie: 
 
cofn – cena brutto oferty z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych 
cofb – cena brutto oferty badanej 
1,00 pkt = 1% 
 
Ilość punktów w kryterium CENA zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Oferta 

może uzyskać w danym kryterium maksymalnie 60,00 pkt.  

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli cena oferty budzi wątpliwości, a oferent mimo 

wezwania nie złoży wyjaśnień lub jeśli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

Kryterium  DOŚWIADCZENIE ocenia się na podstawie dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego, załączonych przez Wykonawcę do oferty.  
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – według Załącznika nr 3; 

 samodzielnie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji 

dla lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym w przeciągu ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie (Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 4) oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane 

należycie (np. referencje lub inny dokument) wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonane.  

Zasada oceny ofert wg kryterium DOŚWIADCZENIE: 

 
Zamawiający przyzna punkty: 
10 pkt – 2 opracowane Programy Rewitalizacji lub inne dokumenty o charakterze społeczno-gospodarczym 
20 pkt – 3 opracowane Programy Rewitalizacji lub inne dokumenty o charakterze społeczno-gospodarczym 
30 pkt – 4 opracowane Programy Rewitalizacji lub inne dokumenty o charakterze społeczno-gospodarczym 
40 pkt – 5 i więcej opracowanych Programów Rewitalizacji lub innych dokumentów o charakterze społeczno-
gospodarczym 

 



 

1,00 pkt = 1% 
 
 
Oferta może uzyskać w danym kryterium maksymalnie 40 pkt.  

 
2. Nie będą punktowane oferty odrzucone. 
3. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane, a wynik będzie 

stanowił podstawę do przeprowadzenia klasyfikacji ofert. 
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.  
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli nie będzie można wybrać 
oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało 
taki sam bilans ceny oraz doświadczenia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z niższą ceną, a w przypadku kiedy Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie 
– Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

6. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: 
 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
 zostanie złożona po terminie składania ofert. 

 
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cenę oferty należy podać z złotych polskich, cyfrowo i słownie. 

2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia, 

wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) 

zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na załączonym 

formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (podpis czytelny) – wymaga to załączenia 

właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego. 

2. Do uzupełnionego formularza należy dołączyć: 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie Programu 

Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023” – Załącznik nr 3; 

 Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na opracowaniu Programu 

Rewitalizacji  lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym wraz  

z dokumentami stanowiącymi dowód, że usługi te zostały wykonane należycie (np. 

referencje lub inny dokument) wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonane - Załącznik nr 4; 



 

 właściwe pełnomocnictwo lub inne umocowanie prawne osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 

4. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z Załącznikami nr 3 i 4 należy złożyć w formie 

oryginału, pozostałe dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawioną do 

podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem.” 

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

7. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

10. Jeżeli Wykonawca nie załączy do formularza ofertowego bądź załączy załączniki  

w niewłaściwej formie lub zawierające błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie. 

11. W przypadku wyboru oferty  do realizacji zadania – zawiadomienie o wyborze oferty 

przesłanie zostanie faxem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczone na głównej 

stronie internetowej Zamawiającego – www.mircze.pl (tym samym miejscu, w którym 

opublikowane zostało zapytanie ofertowe). 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty z zastrzeżeniem w ust. 2. 

2. Istotne zmiany umowy są możliwe w sytuacji wystąpienia okoliczności zmierzających do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana postanowień warunków umowy  

w zakresie sposobu bądź terminu realizacji umowy może nastąpić w następujących 

przypadkach: 

 zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej realizacji 

niniejszego zamówienia; 

 zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych unijnych, krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych, jak również lokalnych dokumentów planistycznych  

i strategicznych, w których ujęta jest Gmina Mircze odnoszących się do prawidłowej 

realizacji niniejszego zamówienia; 

 zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, powodujących konieczność 

zmiany pierwotnych warunków realizacji prac przewidzianych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby 

dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień umowy, pomimo 

dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań; 

 nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może 

http://www.mircze.pl/


 

jednostronnie dokonać zmiany umowy w zakresie: osoby upoważnionej do kontaktów, 

numerów telefonów, adresów wskazanych w umowie, zawiadamiając o tym 

niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

 zmian korzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie terminu stanie 

się dla Wykonawcy niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, o ściśle obiektywnym 

charakterze, a konieczność zmiany zostanie odpowiednio udokumentowana. Termin 

zostanie przedłużony o czas równy okresowi trwania przeszkody.  

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. 

Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany obowiązują z dniem 

podpisania aneksu lub ich pisemnej akceptacji przez drugą stronę pod rygorem 

nieważności. 

 
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy 

Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze), w pok. 105 (sekretariat, I piętro budynku)  
w terminie do 16 lutego 2017 r. (włącznie) do godz. 15:30. 

2. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po ww. terminie zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania. 

3. Oferta może zostać dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. 
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

4. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
 

Urząd Gminy Mircze 
ul. Kryłowska 20 
22-530 Mircze 

 
i oznaczyć w następujący sposób: 
Oferta na „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023” 

 
5. Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie koperty jako 

zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie 
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca. 

 
 

 
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA 

 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 

 
XII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego 
do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  



 

O dokonanych zmianach informuje się na stronie internetowej, na której zamieszczone 
zostało zapytanie ofertowe. 

2. W niniejszym postepowaniu oświadczenia, wnioski i zawiadomienia i inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy/Oferenci przekazują listownie, drogą elektroniczną lub 
faksem. 

3. Osobami do kontaktu z Wykonawcami są: 
 Aleksandra Jeczeń – podinsp. ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów 

pomocowych w Referacie Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: 
gmina@mircze.pl; 

 Aneta Wróbel - podinsp. ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów 
pomocowych w Referacie Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: 
gmina@mircze.pl; 

 Dominik Warchał - insp. ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów 
pomocowych w Referacie Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: 
gmina@mircze.pl. 
 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik nr 1. 
2. Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 2. 
3. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie 
Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023”– Załącznik nr 3. 

4. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na opracowaniu Programu 
Rewitalizacji lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym- Załącznik 
nr 4. 

5. Wzór umowy - Załącznik nr 5. 
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