
Kołobrzeg, 16 marca 2018 r. 

Pytania do zapytania ofertowego znak UA.271.12.2017.VII 

 na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z elementami diagnozy 

społeczno-gospodarczej poprzedzających przygotowanie GPR dla Miasta 

Kołobrzeg na lata 2018-2028 

1. Uprzejmie proszę o przesłanie edytowalnego formularza oferty wraz  

z załącznikami. 

Formularz w wersji doc. został umieszczony w BIP-ie przy zapytaniu ofertowym. 

2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową za działania określone w tabeli 

cenowej w punktach od 1 do 7, natomiast tabela ta w pierwszej części posiada 

punkty od 1 do 8. Czy w tym wypadku należy pominąć pkt 8 przy podawaniu 

ceny ryczałtowej czy też jest to drobny błąd? 

Jest to błąd. Należy podać cenę ryczałtową w punktach od 1 do 8. 

3. W pkt 4. „Kryterium oceny ofert” – kryterium 3 to doświadczenie Wykonawcy 

(firmy) w prowadzeniu działań konsultacyjnych (...). Zamawiający informuje,  

że ocenie podlegać będzie ilość przeprowadzonych działań konsultacyjnych  

o tematyce rewitalizacji (...). Stąd pytanie, czy Zamawiający będzie zliczał liczbę 

różnych form konsultacyjnych przeprowadzonych przez oferenta w ramach 

realizowanych poszczególnych projektów rewitalizacyjnych? Np. oferent  

dla miasta X przeprowadził konsultacje społeczne w ramach opracowania 

programu rewitalizacji, które polegały na: 

1. 4 spotkaniach konsultacyjnych,  
2. 2 spacerach badawczych,  
3. 2 piknikach rewitalizacyjnych  
Czy w takiej sytuacji oferentowi, w ramach wykazanego doświadczenia, 

zostanie zliczone 8 działań konsultacyjnych?  

Zamawiający interpretuje to kryterium w taki sposób, że będzie zliczał jako oddzielne 

działanie konsultacyjne każdy występujący rodzaj-typ działania konsultacyjnego, 

prowadzonego formami aktywnymi, wykonanego w ramach zlecenia dla miasta X,  

o ile działania te będą wymienione w dokumentach potwierdzających wykonanie tych 

usług np. umowie, protokole odbioru itp. Biorąc pod uwagę powyższą interpretację,  

w przytoczonym przez Państwa przykładzie oferentowi zostaną zaliczone 3 działania 

konsultacyjne. 

4. Czy do działań konsultacyjnych Zamawiający będzie zaliczał także prowadzenie 

badań ilościowych np. metodą PAPI lub CATI lub CAWI lub CAPI?  

Nie. Będziemy zaliczać wyłącznie aktywne formy działań konsultacyjnych tj. spacery 

studyjne, warsztaty, spotkania plenerowe, FGI. 


