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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miasto Kołobrzeg 

Adres:  ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 

Telefon: 94 35 51 581 

REGON: 330920736 

NIP:  671–16–98–541 

Adres poczty elektronicznej: a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl     
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kolobrzeg.pl ( BIP- zakładka Gospodarka)  

 

prowadząca 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z  dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - do niniejszego zapytania nie 

stosuje się przepisów ustawy - wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 złotych 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi na zadanie: 

 

Wykonanie studium  

możliwości poszerzenia profilu  

 gospodarczego miasta Kołobrzeg 

 i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

 
Numer sprawy PS.065.1.2021 

 
Przygotowała 
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1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
 Kody CPV: 

 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

 73110000-6 - Usługi badawcze 

 98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i 
wspólnot samorządowych 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu 

gospodarczego miasta Kołobrzeg i wskazanie ścieżki  jego wdrożenia. 

1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji studium: 

Podstawową i dominującą gałęzią gospodarki miasta Kołobrzeg jest działalność 

uzdrowiskowo-turystyczna. Kluczowym zadaniem stojącym przed Gminą Miasto Kołobrzeg jest 

poszerzenie profilu gospodarczego miasta. Od ponad 20 lat miasto zmaga się z narastającymi 

problemami demograficznymi - depopulacja: starzenie się społeczeństwa, kurczący się potencjał 

reprodukcyjny, ujemne saldo migracji, ujemny przyrost naturalny, niski wskaźnik dzietności, 

prognozowany postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Drenaż zasobów ludzkich wzmacnia 

negatywne zjawiska występujące na terenie miasta w sferze społecznej oraz gospodarczej, w tym 

fiskalnej miasta. Status uzdrowiskowy miasta oraz gospodarka oparta na turystyce, przy 

jednoczesnym odejściu na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, od innych dodatkowych funkcji 

gospodarczych stanowią istotny problem. Pandemia koronawirusa jaka pojawiła się w 2020 roku, 

znacznie go uwypukliła. W sferze gospodarczej miasta bardzo wyraźnie uwypuklają się powiązania 

pomiędzy posiadanymi potencjałami i barierami rozwoju miasta a pojawiającymi się w przyszłości 

szansami. Miasto posiada w swoich rękach istotne atuty do kreowania rozwoju i zmian w sferze 

gospodarczej. Należą do nich lokalizacja nadmorska, droga ekspresowa S6 oraz szeroko rozumiana 

działalność portowa. Do najważniejszych barier rozwoju miasta należy zaliczyć niską 

przedsiębiorczość w sferach innych niż turystyczna, brak instytucji otoczenia biznesu oraz brak 

terenów inwestycyjnych. Kluczowe bariery to także deficyty specjalistycznych kadr.  

Bazując na dotychczasowych analizach rozwojowych, wyznaczając cele strategiczne 
samorząd poszukuje odpowiedzi m.in. na następujące wyzwania rozwojowe miasta Kołobrzeg, 
ujęte w formie pytań: 

1. Jak przełamać monokulturę gospodarczą i rozwinąć inne branże w mieście (jakie), 

jednocześnie wykorzystując potencjał portu w Kołobrzegu? 

2. Jak wzmacniać główną specjalizację miasta (przy widocznym już dziś deficycie kadr, małej 

innowacyjności branży turystyczno-uzdrowiskowej) godząc sprzeczne interesy (coraz więcej 

obiektów hotelarskich, coraz mniej przestrzeni zielonej, coraz więcej turystów, coraz większa 

presja na środowisko i pogorszenie jakości życia) i pamiętając, że to właśnie turystyka 

napędza ekonomię miasta i budżet miasta? 

 

Zakłada się, iż najważniejsze szanse, które korelują przede wszystkim z posiadanymi przez 

miasto potencjałami to dywersyfikacja branż gospodarki. Odpowiednie wykorzystanie szans umożliwi 

uniknięcia lub minimalizację zagrożeń na jakie narażone jest miasto Kołobrzeg. 
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Jako wyjściowy dla opracowania w etapie analiz wstępnych należy przyjąć dokument: 

Strategia Smart City miasta Kołobrzeg – Diagnoza ( projekt dokumentu wraz z kolejnymi wersjami). 
1.2. Cel główny opracowania: 

 

1) Ocena możliwości rozwojowych z uwzględnieniem działań na rzecz zmiany zasięgu 
formalnego ( administracyjnego miasta) - wskazanie kierunku/ kierunków - obszaru 
terytorialnego, o który miasto powinno powiększyć swoje granice, aby możliwe było 
poszerzenie jego profilu gospodarczego oraz możliwości świadczenia zadań publicznych na 
rzecz lokalnej społeczności.  

2) Analiza możliwości rozszerzenia granic miasta Kołobrzeg w celu dywersyfikacji działalności 
gospodarczej, minimalizacji zagrożeń na jakie narażone jest miasto Kołobrzeg oraz 
pozyskania ewentualnych terenów niezbędnych do świadczenia przez miasto Kołobrzeg 
zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. 

 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Opracowanie studium zawierającego m.in.: 

a. diagnozę funkcjonalno–przestrzenną i ekonomiczną miasta opartą na szczegółowych 
danych, analizach oraz badaniach społecznych; 

b. analiza funkcjonalna ( społeczna, gospodarcza, inwestycyjna, przestrzenna) i 
wewnętrzna terenów otoczenia miasta Kołobrzeg; 

c. wnioski z diagnozy oraz identyfikacja potrzeb; 
d. sformułowanie na podstawie wniosków i potrzeb wariantów scenariuszy 

rozwojowych -  w zakresie kierunku/ kierunków poszerzenia obszaru terytorialnego 
wraz z rekomendacjami; 

e. dla analizowanego kierunku/ kierunków - obszaru terytorialnego: analizę potencjału 
gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, społecznego. Wykonanie 
pogłębionych analiz dla poszczególnych wariantów - w tym: analizy ekonomiczne, 
analiza ryzyk oraz wskazanie korzyści i zagrożeń dla miasta Kołobrzeg w każdym z 
obszarów – w wymiarze krótko, średnio i długoterminowym. Badanie efektywności 
społeczno-ekonomicznej i przestrzenno-funkcjonalnej dla wytypowanych rozwiązań 
oraz wskazanie konsekwencji - przebiegu i następstw proponowanych rozwiązań ( w 
tym analiza potencjału – zysków i strat związanych z niwelwaniem problemów 
przestrzennych ( rozszerzenie granic) – wykazanie szczegółowo jakie inne wyzwania 
dotyczące np. wyposażenia przyłączonych terenów w infrastrukturę techniczną czy 
społeczną pojawią się w związku z ewentualną zmianą granic miasta; 

f. informacje w zakresie zidentyfikowanych interesariuszy przewidywanej zmiany;  
g. dane w zakresie zagrożeń ( ekonomicznych w tym fiskalnych, społecznych,  i 

problemów jakie mogą wystąpić w kontekście zidentyfikowanych interesariuszy);  
h. scenariusze końcowe – analiza opcji: warianty umożliwiające podjęcie przez 

Zamawiającego najbardziej optymalnej decyzji odnośnie wskazanych kierunków, w 
tym weryfikacja zmiany statusu administracyjnego jednostki.  

i. wskazanie szacunkowych nakładów finansowych związanych z koniecznością 
pokonania poszczególnych progów czy barier rozwojowych – wskazanych w 
scenariuszach końcowych; 

j. harmonogram działań proceduralnych mających na celu ewentualne poszerzenie 
granic miasta ( uwzględnienie przepisów ustawowych). 

2) W ramach minimum metodologicznego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni 
odpowiednie analizy ekonomiczne, przestrzenno-funkcjonalne, triangulację metod 
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badawczych - wymagane jest zastosowanie właściwych metod i technik w zakresie, badań 
ilościowych i jakościowych ( o ile będą realizowane). 

3) Analizy powinny zostać wykonane, na podstawie możliwie najnowszych danych zebranych 
przez Wykonawcę. Wykonawca w celu wykonania analizy wykorzysta dane zarówno 
publikowane, jak i niepublikowane z wielu źródeł. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykorzystania starszych danych w przypadku, kiedy niemożliwe będzie zebranie danych 
bardziej aktualnych. Wykonawca każdorazowo poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w zdobyciu danych tylko wyłącznie w przypadku 
gdy, Wykonawca, ze względów formalnych, nie będzie w stanie uzyskać, a możliwość taką 
będzie miał Zamawiający. Wszelkie dane zastane wykorzystane w analizach mają dotyczyć 
obszaru jakiego dotyczy analiza ( nie dopuszcza się wykorzystywania danych obejmujących 
szerszy obszar, gdy analizie poddawane jest określone terytorium np. gdy dane dotyczą 
miasta Kołobrzeg nie należy przedstawiać danych dotyczących całego powiatu kołobrzeskiego 
bez wskazania jaka ich część dotyczy samego miasta Kołobrzeg).  W przypadku braku danych 
zastanych, w celu ich zdobycia należy wykonać badania ilościowe lub jakościowe, które 
uzupełnią wiedzę w zakresie brakujących danych.  

4) Dane użyte w analizie powinny być przygotowane w atrakcyjnej formie wizualnej.  
5) Zakłada się, że działania analityczne skupiać się będą na najważniejszych aspektach 

konkurencyjności miasta oraz potencjalnych obszarach jego wzmocnienia, względnie 
zagrożenia osłabieniem pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w 
szczególności: potencjału przestrzennego w wymiarze ilościowym i jakościowym oraz stopnia 
jego wykorzystania, struktury dostępności przestrzennej.  

6) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, po 
zawarciu umowy, szczegółowej metodologii prowadzenia prac wraz z harmonogramem 
działań, zawierającym m.in.: 

a. Cele, sposób i zasady realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Syntetyczne ujęcie sposobu realizacji zadania w formie diagramu-procesu. 
c. Harmonogram działań z podziałem na poszczególne etapy prac, wskazanie punktów 

ciężkości, określenie działań ( w tym zakres czynności w ramach działania, liczba 
wizyt/ spotkań w  tym także niewymagane przez Zamawiającego, termin realizacji, 
efekt realizacji) w formie co najmniej tabelarycznej opisowej.  

d. Zasady organizacji spotkań, ewentualnych badań.  
e. Zasady prowadzenia prac - ustalenia organizacyjno-zarządcze związane z realizację 

przedmiotu zamówienia. 
f. Zasady współpracy (w tym sposób wymiany informacji i kontaktów, organizacji 

spotkań) i inne kwestie organizacyjno-porządkowe.  
g. Opracowanie założeń działań informacyjno-promocyjnych dotyczących prac. 
h. Opis sposobu zbierania danych i ich rejestracji ( przygotowania dla Zamawiającego) 

oraz opis i prezentacji wyników badania. 
i. Harmonogram działań z wyszczególnieniem poszczególnych faz badania w postaci 

diagramu Gantta, uwzględniający etapy pracy elementami. Plan musi zawierać 
wskazanie zadań realizowanych w poszczególnych etapach, wraz z liczbą dni 
przeznaczonych na ich wykonanie. W planie pracy należy uwzględnić terminy oddania 
roboczych wersji dokumentacji, zgłaszania uwag przez Zamawiającego i oddania 
ostatecznych wersji dokumentacji przez Wykonawcę. 

j. Wykonawca winien zaproponować w harmonogramie termin – moment opracowania 
raportu cząstkowego na który składać się będzie co najmniej: aktualna lista działań 
już zakończonych wraz z podsumowaniem merytorycznym w tym zakresie, 
trwających oraz działań, które zostaną podjęte w kolejnych fazach realizacji badania; 
informacja o ewentualnych problemach powstających w trakcie realizacji badania i 
ewentualne uzasadnione propozycje usprawnień jego realizacji, tabele, zestawienia. 
Podsumowanie.  
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k. W przypadku prowadzenia badań ilościowych lub jakościowych Wykonawca w ciągu 
15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem określonych działań przedstawi 
Zamawiającemu np. projekty narzędzi i scenariuszy badań itp. Zamawiający w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów dokona ich oceny i 
zgłosi ewentualne uwagi.  

7) Odbywanie niezbędnych wizyt: minimum 6 wizyt tj. co najmniej raz w miesiącu 1 wizyta  ( 1 
wizyta = 1 dzień ) w celu analizy stopnia zaawansowania prac i prezentacji Zamawiającemu 
aktualnych wyników analiz i badań.   
 

1.4. Koncepcja szczegółowych prac badawczych 
 

 UWAGA!  

Koncepcja szczegółowych prac badawczych – działań/zadań i analiz wraz z proponowaną 
metodologią zapewniającą realizację wszystkich celów powinna zostać przedstawiona przez 
Wykonawcę wraz z ofertą. Opracowana koncepcja - podejście metodologiczne będzie jednym z 
głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.  

Wzór formularza koncepcji stanowi załącznik nr 2 do zapytania. Koncepcję należy przedłożyć 
również w wersji edytowalnej ( na płycie CD lub innym nośniku danych). 

 Wraz z ofertą Wykonawca składa wstępny opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierający 
w szczególności opis założeń realizacji zadania, w tym: 

1) szczegółowa koncepcja prac wraz z proponowaną metodologią zapewniającą realizację 
wszystkich celów oraz produktu finalnego;  

2) sposób realizacji przedmiotu zamówienia: opis działań/ zadań; sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z zasadami prowadzenia prac, w tym rodzaj wykonywanych analiz i 
badań; uzasadnienie dla każdego z wskazanych elementów; 

3) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: opis działań/ zadań/badań/ analiz; zakres 
czynności w ramach działań/ zadań/badań/ analiz, ilość działań/ zadań/badań/ analiz , liczba 
spotkań; termin realizacji działań/ zadań/badań/ analiz (miesiąc realizacji przedmiotu 
zamówienia); efekt realizacji działań/ zadań/badań/ analiz; uzasadnienie dla każdego z 
wskazanych elementów; 

4) zasady realizacji badań/ analiz: wskazanie metod/ analiz/technik/ narzędzi; opis metod/ 
analiz/technik/ narzędzi (wskazanie ich rodzaju, liczby, objętości- zakresu oraz innych 
narzędzi zaproponowanych przez Wykonawcę, opis sposobu zagwarantowania rzetelności i 
trafności analiz i metod, opis sposobu doboru np. respondentów do badań z 
uzasadnieniem); ilość i próba/ zakres metod/ analiz/technik/ narzędzi (W przypadku ew. 
badań podanie wstępne proponowanej próby do badania ilościowego lub jakościowego: 
podanie wielkości próby, opis struktury i opis możliwości uogólniania wyników badania przy 
danej konstrukcji); sposób wykorzystania; uzasadnienie dla każdego z wskazanych 
elementów; 

5) zasady realizacji badań/ analiz: opis metod; opis analiz/technik/ narzędzi w tym ilość; 
sposób wykorzystania; uzasadnienie dla każdego z wskazanych elementów; 

6) uzasadnienie dla każdego z działań/ zadań/ analiz/ metod itd. Powinno wskazywać dlaczego 
poszczególne elementy koncepcji i metodologii – w tym poszczególne analizy, techniki i 
metody zaproponowane przez Wykonawcę są właściwe do realizacji celów opracowania.  
Uzasadnienie powinno odnosić się do każdej pojedynczej, metody, analizy, działania; 

7) część opisowa przedstawionej koncepcji – w tym m.in. opis wraz z rozszerzonym 
uzasadnieniem dla powyższych składowych, opis konkretnych argumentów zapewniających 
rzetelność przedstawionej koncepcji i aspekt merytoryczny wskazujący na kompletność 
zaproponowanych działań dla formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie 
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wniosków w kontekście celów badania i założonego produktu finalnego. Opis sposobu 
zbierania danych i ich rejestracji ( przygotowania dla Zamawiającego) oraz opis i prezentacji 
wyników badania ( w tym zakładana ilość). 

 

1.5. Oczekiwane produkty i inne wymagania w zakresie realizacji zadania 

1) Przygotowywanie z każdego etapu prac i spotkań protokołów, zawierających informacje o 
zakresie przeprowadzonych prac ze wskazaniem informacji o uczestnikach oraz o wszystkich 
użytych narzędziach, wynikach, wnioskach i rekomendacjach dla dalszych etapów prac. 
Protokoły należy przekazać w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia spotkania lub 
danego etapu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przekazanych 
protokołów, w zakresie spójności i zgodności z przedmiotem umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów od Wykonawcy. Odbiór 
zmodyfikowanych protokołów będzie się odbywał na zasadach jak powyżej.  

2) Ze spotkań np. z Zamawiającym oraz interesariuszami należy sporządzać dokumentację 
fotograficzną oraz przygotować krótką informację medialną na temat przebiegu spotkań, 
które następnie należy przekazać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Powyższe 
Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
zakończenia spotkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do 
przekazanych informacji, w zakresie spójności i zgodności z przedmiotem umowy w 
terminie 1 dni roboczego od dnia przekazania mu ww. informacji przez Wykonawcę. Odbiór 
zmodyfikowanych informacji odbywał będzie się na zasadach określonych w zdaniu 
powyżej. 

3) Wszystkie protokoły z każdego etapu prac i spotkań o których mowa w pkt. 1), informacje 
medialne o których mowa w pkt 2), zdjęcia z spotkań wraz z końcowym dokumentem 
Studium muszą zostać przekazane ostatecznie w formie elektronicznej na zewnętrznym 
nośniku danych. Protokoły, informacje medialne opracowywane w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia mogą być przekazywane za pomocą innych kanałów: e-mail, ftp, 
serwisy do przesyłania danych). 

4) Doradztwo przy działaniach związanych z promocją prac nad dokumentem. 
5) Przedstawienie, po zawarciu umowy, rekomendowanej przez Wykonawcę metodologii 

prowadzenia prac wraz z harmonogramem działań – szczegółowo opisanej w pkt.1.3, ppkt 
6) – w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

6) Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu, o którym mowa a ppkt 5) w 
terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów. Wykonawca 
dokona zmian w zakresie harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 4 dni roboczych. W 
trakcie prac nad dokumentem ww. harmonogram na wniosek każdej ze stron umowy może 
ulec modyfikacji – modyfikacja wymaga zatwierdzenia zmian przez każdą ze stron w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania propozycji zmodyfikowanego 
dokumentu (zmiana ta nie wymaga zmiany umowy). 

7) Zapoznanie się Wykonawcy z  dotychczasowymi diagnozami i analizami dotyczącymi miasta 
Kołobrzeg na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów, w tym co 
najmniej: 

a. Strategią Smart City Smart City miasta Kołobrzeg – projektem wraz z załącznikami. 
b. Strategią Promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2025+. 
c. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 
d. Miejskim planami zagospodarowania przestrzennego.  
e. Polityką Transportową Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego Obejmującego Gminę 

Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie. 
f. Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028.   
g. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 

2021 – 2026. 
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h. Operatem Uzdrowiskowym Uzdrowiska Kołobrzeg z 2018 roku.  
i. Programem Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 dla miasta Kołobrzeg z 

perspektywą na lata 2023 – 2026. 
8) Zakres prac nad dokumentacją: 

a. Opracowanie w języku polskim dokumentu – ostateczny schemat/ układ dokumentu 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na etapie prac nad 
dokumentem.  

b. Wszystkie dane liczbowe wskazane w analizach i dokumencie końcowym ( m.in. 
tabele, diagramy, wykresy, mapy itp.) należy ponadto przygotować jako odrębną 
bazę danych również w formacie .xlsx/ .csv, w oddzielnych arkuszach dla 
poszczególnych danych tematycznych, z tym że arkusz 1 powinien stanowić spis 
treści, z którego w formie hiperłączy wewnątrz dokumentu możliwe będzie przejście 
do poszczególnych arkuszy. 

c. Streszczenie dokumentu na maks. 2-3 stronach w formacie A4 - zestawienie 
kluczowych elementów. 

d. Dokument, jak i jego streszczenie, musi być utrzymane w nowoczesnej konwencji 
wizualnej, z atrakcyjnymi zdjęciami przygotowanymi przez Wykonawcę, a także dużą 
ilością ikonografik/ rysunków/ map oraz interesującą i kreatywną formą prezentacji 
graficznej. Zamawiający będzie miał prawo wnieść nieskończoną liczbę uwag do 
momentu uzyskania zgodności co do zawartości i projektu graficznego opracowania. 

e. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dokumentu co najmniej dla 
następujących grup: mieszkańcy, radni, media, organizacje społeczne oraz 
przedsiębiorcy. Przedstawienie na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników 
badań w formie prezentacji na slajdach (co najmniej 2 spotkania – jedno 
prezentujące raport cząstkowy, drugie – prezentujące raport końcowy: spotkań nie 
wlicza się do obowiązkowych wizyt wskazanych w pkt. 1.3. ppkt 7)).  

f. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument również na 
posiedzeniach Komisji Rady Miasta Kołobrzeg oraz na sesji Rady Miasta Kołobrzeg. 
Koszt tych wizyt należy uwzględnić w cenie opracowania ( dopuszcza się 
prezentację już po odbiorze całości umowy). Wykonawca przygotuje prezentację 
multimedialną w formacie ppt/pptx/pdf (lub innym umożliwiającym zamieszczenie 
materiału na stronie internetowej) podsumowującą powstały dokument celem 
zaprezentowania wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja powinna zawierać 
poza częścią opisową elementy graficzne, mapy, tabele, wykresy itp. 

g. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypracowane w toku analiz wnioski były 
możliwie precyzyjne, jasne i znajdowały zastosowanie w dalszych działaniach 
Zamawiającego wynikających z realizacji zadania. Wszystkie dokumenty – zwłaszcza 
dokumenty/ raporty będące efektem realizacji działania/ zadania/ badania/analizy 
dla poszczególnych elementów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 
powinny zawierać zinterpretowane dane wraz z przekształceniem ich w wiedzę 
przydatną dla Zamawiającego w związku z celem badania. 

h. Dokumentacja oraz wszelkie materiały powinny być oznakowane zgodnie z 
obowiązującą księgą identyfikacji wizualnej miasta w momencie realizacji umowy. 

i. Dokument oraz działania podejmowane w trakcie realizacji umowy powinny być 
spójne z innymi dokumentami o charakterze strategicznym wyższego rzędu oraz 
przepisami prawa. 

j. Dopuszcza się realizację niezbędnych spotkań z formy stacjonarnej na formę 
wykorzystującą środki komunikacji elektronicznej (on-line) w sytuacjach związanych z 
dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV - 2, pod warunkiem akceptacji mailowo 
takiej formy przez Zamawiającego.  Akceptacja dokonywana będzie osobno w 
odniesieniu do każdej zaplanowanej wizyty/ spotkania itp. 
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9) Opracowanie raportu cząstkowego na który składać się będzie co najmniej: aktualna lista 
działań już zakończonych wraz z podsumowaniem merytorycznym w tym zakresie, 
trwających oraz działań, które zostaną podjęte w kolejnych fazach realizacji badania; 
informacja o ewentualnych problemach powstających w trakcie realizacji badania i 
ewentualne uzasadnione propozycje usprawnień jego realizacji, tabele, zestawienia. 
Podsumowanie.. Dokument zostanie przekazany Zamawiającemu, zgodnie z terminem 
ustalonym w harmonogramie wskazanym w pkt 1.3 ppkt 6): 

a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 
b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 
edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 
typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

10) Opracowanie dokumentu końcowego. Ostateczny schemat/ układ dokumentu Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na etapie prac nad dokumentem. Dokument 
ostateczny oraz pozostałe dokumenty ( scenariusze, raporty, analizy cząstkowe, bazy 
danych itp.), wytworzone w zakresie przedmiotu umowy zostaną przekazane 
Zamawiającemu po zakończeniu prac nad dokumentacją:  

a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 
b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 
edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 
typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

11) W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem 
spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych dokumentów, w 
zakresie określonym w pkt 9) i 10), w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
mu dokumentów przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się 
do uwag Zamawiającego i przekazania poprawionych dokumentów w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.   

13) Odbiór zmodyfikowanego dokumentu odbywa się na zasadach określonych w pkt 11) i 12). 
14) Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru” bez zastrzeżeń”. Podpisanie protokołu 
odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w 
terminie, o którym mowa w pkt 12) lub dokonania przez Wykonawcę stosownych 
modyfikacji opracowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt 12). 
Jedynie podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest podstawą do 
wystawienia faktury VAT lub rachunku. 

15) Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał wyniki prowadzonych prac (w tym także na 
prośbę Zamawiającego) w formie dokumentów i prezentacji – zwłaszcza dokumenty/ 
raporty będące  efektem realizacji działania/ zadania/ badania/analizy dla poszczególnych 
elementów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

16) Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną 
informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz 
udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie. 

17) Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu 
informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników. W związku z tym 
Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) raz w 
miesiącu w wyznaczonym dniu notatkę – nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, 
zawierającą opis czynności wykonanych w ciągu minionego miesiąca w związku z realizacją 
zadania. 

18) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii 
Zamawiającego. 
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19) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 
20) Zamawiający umożliwi Wykonawcy do przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach 

zadania zamieszczenie materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg 
21) Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie: uzgadniania 

kwestii związanych z metodologią oraz udokumentowania materiału analitycznego i 
badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych.  

22) Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji zadania należy sporządzić w plikach 
w wersji edytowalnej jak np. doc/ .docx oraz inne edytowalne, pliki graficzne, schematy, 
tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

23) Wykorzystanie w trakcie analiz i badań zasobów oraz potencjału serwisu: www. 
gis.kolobrzeg.pl 

 
 

2. Termin realizacji 
 

 

Termin realizacji zamówienia: 240 dni od dnia zawarcia umowy (termin nie obejmuje 
prezentacji wyników końcowych). 

W okresie do  2 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego ostatecznej wersji studium 
Wykonawca zaprezentuje wyniki końcowe na 1 spotkaniu otwartym. Termin, forma ( bezpośrednia 
lub on-line) oraz miejsce prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym w ciągu 14 dni 
kalendarzowych po odbiorze raportu końcowego przez Zamawiającego. 
 

3. Opis warunków udziału  dotyczący Wykonawców 
 

 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna 

za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli 
Wykonawca wykaże że: 

a. wykonał, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie minimum 2 ( dwie ) usługi - każda o wartości co najmniej 50 tys. 
złotych wykonane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o wielkości co 
najmniej 40 tys. mieszkańców obejmujących swym zakresem m.in.: 

i. opracowanie dokumentu strategicznego lub jego aktualizacja oraz  
ii. ocenę możliwości rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego.  
 

Pod pojęciem dokument strategiczny, Zamawiający rozumie dokumenty 

wyznaczające cele i kierunki rozwoju takie jak strategie i programy rozwoju lub 

dokumenty je wdrażające, które realizują średnio- i długookresowe strategie i 

programy rozwoju gminy oraz określają sposób realizacji celów i kierunków, 

poprzedzonych odpowiednią analizą. Np. plan transportowy może wg powyższej 

definicji stanowić dokument strategiczny jeśli jest dokumentem wdrażającym  

strategie/ programy rozwoju i realizuje średnio- i długookresowe strategie i programy 

gminy (musi to bezpośrednio wynikać z treści np. planu transportowego, iż jest to 

dokument powstały w celu wdrożenia konkretnej strategii lub programu rozwoju).  
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Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu 
uzyskania wartości minimalnej. 
 
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.  
 
Na potwierdzenie warunku Wykonawca przedłoży wykaz usług ( załącznik nr 3 do 
zapytania) oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie 
(referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 
były wykonywane). 
 

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w 
zakresie objętym zamówieniem, tj.  

i. minimum 1 ( jedną) osobą posiadającą co najmniej 5-letnie: 

 doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz i badań z zakresu geografii 
społeczno-ekonomicznej, kierunków rozwoju przestrzennego miast, gospodarki 
przestrzennej, planowaniu przestrzennym, zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz 

 doświadczenie w koordynacji działań w ww. zakresie oraz 

 doświadczenie w realizacji takich czynności jak: sporządzanie raportów i 
prezentacji. 
 
Przez udział w realizacji badania rozumie się merytoryczny wkład w tworzenie 
raportu – dokumentu metodologicznego i/lub końcowego raportu z badania.  
 

ii. minimum 1 ( jedną) osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe przy tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju dla jednostek 
samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz i 
diagnoz, formułowania wyzwań i kierunków rozwojowych.  

iii. minimum 1 ( jedną) osobą posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie 
zawodowe przy w zakresie przeprowadzania analiz ekonomicznych. 
 

Uwaga:  

 kompetencje wskazane w lit. b) iii. mogą być łączone w zakresie kompetencji 
osoby wskazanej w lit. b) i. lub lit. b) ii.; 

 co najmniej 1 z ww. osób powinna posiadać umiejętności korzystania i 
wykorzystywania informacji serwisów informacji przestrzennej np. GIS 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek może zostać spełniony co najmniej  przez jednego Wykonawcę lub łącznie 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Na potwierdzenie warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób ( załącznik nr 4 do 
zapytania) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

2) spełniają warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna 
za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli 
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Wykonawca wykaże się przychodem w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
za ten okres w wysokości 80.000,00 zł.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
musi zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę.  

Na potwierdzenie warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o obrocie 
Wykonawcy ( załącznik nr 5 do zapytania). 

 

4. Sposób oceny ofert 
 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 

a) Cena brutto (C)  - 40%; 

b) Koncepcja szczegółowych prac badawczych ( M) – 50%; 
c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 10%. 

 
2. Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

C = (Cn : Cb)  x 40%(waga kryterium) x 100 pkt;  
gdzie:  
Cn - cena najniższa  
Cb - cena badana  

 
3. Ocena kryterium M zostanie dokonana w następujący sposób: 

 
Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane przez każdą osobę dokonującą oceny ofert  
w skali punktowej do 50 pkt. Wartość ta będzie sumą przyznanych ocen za elementy opisane 
poniżej. Ocena końcowa oferty stanowić będzie sumę średnich dla poszczególnych kryteriów 
z indywidualnych ocen członków komisji przetargowej dokonujących oceny.  

a. 32 pkt: koncepcja zadania będącego przedmiotem zamówienia, w tym:  

i. 10 pkt: trafność opracowanej przez Wykonawcę koncepcji zadania w 
odniesieniu do zapisów OPZ (0-10 pkt), w tym zrozumienie przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania (0-2 pkt), celów zadania (0-2 pkt) oraz zakresu prac (0- 6 
pkt) ( w oparciu o pkt 1, 2, 5 i 6 koncepcji…Opis założeń realizacji zadania, 
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, Część opisowa przedstawionej 
koncepcji, Informacje dodatkowe); 

ii. 2 pkt: logika realizacji zadania – spójność logiczna – rozumiana jako spójność 
wewnętrzna koncepcji, ustrukturalizowanie badania/sposób organizacji 
badania, (0-2 pkt) ( w oparciu o pkt 1, 2, 5 i 6 koncepcji…Opis założeń 
realizacji zadania, Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, Część opisowa 
przedstawionej koncepcji, Informacje dodatkowe); 

iii. 20 pkt: adekwatność zaproponowanej metodologii ( w oparciu o pkt 1, 2, 5 i 
6 koncepcji…Opis założeń realizacji zadania, Sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia, Część opisowa przedstawionej koncepcji, Informacje 
dodatkowe) analiz, metod, technik badawczych- opis działań/ zadań) 
wnioskowania ekonomicznego i statystycznego oraz analiz/ metod w 
stosunku do celów zadania i przedmiotu zamówienia oraz uzasadnienie ich  
wyboru, wskazanie zakresu ilościowego oraz zakresu zaoferowanych działań. 
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Punkty zostaną przyznane za każde działanie - metodę/ analizę/ technikę, 
która jest trafna merytorycznie (tj. zapewni realizację celu głównego i 
odpowiedzi na postawione hipotezy) i nie dubluje wyników/ wniosków jakie 
można otrzymać za pomocą innych zaproponowanych metod oraz zawiera 
uzasadnienie i wskazanie powiązania z logiką zadania i innymi działaniami (do 
20 pkt). 

b. 10 pkt: zapewnienie organizacji i realizacji zadania gwarantującej wykonanie badań 
( w oparciu o pkt 3 koncepcji… Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia): 

i. dostosowanie terminu działań do metodologii – spójność terminów - planu 
pracy w kontekście zastosowanej metodologii tj. działań/ zadań/badań/ 
analiz (0-2 pkt);  

ii. opisanie szczegółowych czynności w ramach działań/ zadań/badań/ analiz 
(0-4 pkt)  

iii. opisanie efektów realizacji działań/ zadań/badań/ analiz wraz z 
uzasadnieniem i wskazaniem powiązania z logiką zadania i innymi 
działaniami analiz (0-4 pkt). 

c. 8 pkt: propozycja i opis konkretnych instrumentów zapewniających rzetelność 
uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału analitycznego w tym 
badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków w 
kontekście celów zadania ( w oparciu o pkt 4 koncepcji…Zasady realizacji badań/ 
analiz): Opisanie szczegółowo metod/ analiz/technik/narzędzi (opis, techniki, rodzaj, 
liczba, zakres, opis sposobu zagwarantowania rzetelności i trafności analiz i metod, 
opis sposobu doboru np. respondentów, ilość i próba) wraz z sposobem 
wykorzystania i uzasadnieniem wskazującym powiązania z logiką zadania i innymi 
działaniami (do 8 pkt). 
 

4. Ocena kryterium D - Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zostanie 
dokonana w następujący sposób: 
 

UWAGA 1 !!!: Przy ocenie „doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” 
Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ( Zapytanie ofertowe pkt 3 ppkt 
3.1. lit. b).  
 

Zamawiający dodatkowo przyzna punkty, jeśli jedna z osób wskazanych przez Wykonawcę 
wykaże się następującym doświadczeniem:  

 
wykonanie analiz/ ekspertyz/ innych dokumentów strategicznych na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego o wielkości co najmniej 40 tys. mieszkańców obejmującej swym 
zakresem m.in.: 

a. ocenę możliwości rozwojowych z uwzględnieniem działań na rzecz zmiany zasięgu 
formalnego ( administracyjnego miasta) oraz  

b. diagnozę funkcjonalno–przestrzenną i ekonomiczną miasta i otoczenia zewnętrznego 
miasta ( potencjalnych kierunków rozwoju) oraz 

c. scenariusze rozwojowe -  w zakresie kierunku/ kierunków zmiany administracyjnej 
miasta ( terytorialnej). 

 
Na potrzeby kryterium będą oceniane/punktowane tylko te usługi, które NIE ZOSTAŁY 

wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (wykazane ponad 
warunek udziału w postępowaniu). Wykonawca jest zobowiązany wykazać „doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”, wskazując odpowiednie dokumenty w pkt 2) 
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – formularza ofertowego. 
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Punkty przyznane zostaną w następujący sposób (punkty przyznane w ramach kryterium D 

nie sumują się): 
a) opracowanie  1 analizy… - 5 pkt 
b) opracowanie 2 analiz… lub więcej – 10 pkt    

 
UWAGA 2: W przypadku przedstawienia więcej niż 1 osoby wyznaczonej do realizacji 
zamówienia, do końcowej oceny zostanie uwzględniona osoba, która otrzyma największą liczbę 
punktów.  

 
W przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich Zamawiający nie będzie brał pod 
uwagę w ww. kryterium oceny ofert „pożyczonego” doświadczenia – tzn. doświadczenie 
udostępnione Wykonawcy/com przez podmioty trzecie nie będzie brane pod uwagę przy 
punktacji na potrzeby oceny ww. kryterium. 

 
5. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego Wykonawcę będzie stanowiła sumę 

punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert i zostanie ona 
wyliczona wg wzoru:  
O = C + M+D 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz środków dowodowych lub innych dokumentów lub 
oświadczeń. 

7. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji w celu ulepszenia treści ofert z 
Wykonawcami których oferty zostały najwyżej ocenione. 

8. Zamawiający zakłada, iż do ewentualnych negocjacji zaprosi do 3 Wykonawców których 
oferty w kryterium koncepcja szczegółowych prac badawczych uzyskają liczbę punktów 
plasującą ich w tym kryterium na pierwszych trzech pozycjach w rankingu ofert. 

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Jeżeli 
zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród ofert spełniających wymogi formalne.  

10. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający 
poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach: 
których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łącznej punktacji. 

11. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert w ramach kryterium koncepcja szczegółowych prac badawczych oraz 
negocjacji składowych zaoferowanej ceny w ramach kryterium cena brutto. 

12. Prowadzone negocjacje będą miały poufny charakter. Żadna ze stron nie będzie mogła, bez 
zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z 
negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich 
ujawnieniem. 

13. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, zamawiający poinformuje o tym 
fakcie uczestników negocjacji oraz jeżeli w wyniku negocjacji nie dokona wyboru oferty, 
będzie mógł zaprosić Wykonawców do składania ofert dodatkowych. 

14. Ewentualna oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów 
oceny ofert wskazanym w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 
zapytanie cenowe. 

15. Ponadto przewiduje się dodatkowo możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z 
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a w szczególności 
negocjacji ceny. 
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16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego zamówienia, jeśli 
złożone oferty nie spełnią oczekiwań merytorycznych Zamawiającego lub zaoferowana cena 
za realizację przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

17. Zamawiający informuje, że złożone oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą 
stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia usługi lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać 
się podstawą do dalszych negocjacji i/lub zlecenia stosownej usługi bądź zawarcia umowy w 
zakresie realizacji usługi  

18. Zamawiający zastrzega prawo do: 
a. swobodnego wyboru ofert w ramach prowadzonego postępowania, 
b. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez 

podania przyczyny, 
c. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz bez uzasadnienia, 
d. zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu, 
e. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie 

postępowania, 
f. wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego, jak również jego załączników, 
g. możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  
nie podpisze z Zamawiającym umowy w ustalonym terminie. 

20. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego 
wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej 
 na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). 

 

5. Opis sposobu składania ofert 
 

 
 
1. Ofertę sporządzić należy z wykorzystaniem załącznika nr 1 (Formularz ofertowy). Do oferty 

należy dołączyć:  
1) Załącznik nr 2 do zapytania - Koncepcja szczegółowych prac badawczych wraz z 

wersją edytowalną na płycie CD.  
2) Załącznik nr 3 do zapytania – Wykaz usług wraz z dowodami wykonania. 
3) Załącznik nr 4 do zapytania  – Wykaz osób. 
4) Załącznik nr 5 do zapytania – Oświadczenie o obrocie wykonawcy. 
5) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; 

odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy). 
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną.  
3. Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego o godzinie 14:00. 
4. Wykonawca umieści ofertę w kopercie ( Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty), która będzie zaadresowana: Urząd Miasta 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg oraz będzie posiadać następujące 
oznaczenie: 

Oferta w zapytaniu cenowym na zadanie: 
Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego miasta Kołobrzeg  i 

wskazanie ścieżki jego wdrożenia 
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5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wielkość załączonych do zapytania 
wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak opis poszczególnych 
kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony. 

6. Uwaga: Oferty sporządzone wadliwie, nie odpowiadające wymogom formalnym lub 
zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia.  

8. Złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Gminę Miasto Kołobrzeg.  
9. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na 
opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska oraz adresu w BIP-ie Urzędu Miasta 
Kołobrzeg). 

10. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z 
podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT musi 
zostać określona zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

11. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne elementy usługi określone w 
opz. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem 
VAT. 

12. W Formularzu ofertowym Wykonawca wskaże szczegółowe składowe ceny będące 
odzwierciedleniem oferty pkt.2.  (sposób realizacji przedmiotu zamówienia) koncepcji 
szczegółowych prac badawczych (stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania). 

 

 

6. Informacje dodatkowe 
 

 
6.1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Marcholewska: 

a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl, tel.: 94 3551581. 
6.2. Załącznik nr 6 stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we 
wzorze umowy nie będą przez zamawiającego uwzględnione. 

6.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 z póżn. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, 
przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych  
w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą 

Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13. 
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest: 

 osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. 
Ratuszowa 13, 

 e-mailowy na adres: iod@um.kolobrzeg.pl, lub 

 telefoniczny pod nr 94 35 51 584 

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka; 

 listownie na adres siedziby administratora: Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, 
ul. Ratuszowa 13. 

Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Następnie Państwa 
dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w 
przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom 
zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania 
wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów, na 
podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu 
umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania 
tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu 
przetwarzającego. Dane dotyczące prowadzonych postępowań i ich rozstrzygnięć będą 
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 
dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Osoba, 
której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody posiada prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7.1. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa żądania do usunięcia danych ich 
przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z 
art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 rozporządzenia UE. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych,  
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie 
będzie skutkować pozostawieniem złożonej oferty bez rozpatrzenia. 

10. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 
………………………………..dnia ………..……….. 20..…r. 

pełna nazwa Wykonawcy 
…............................................................ 
adres siedziby Wykonawcy 
kod …………………………..…………… 
ulica….................................................... 
miasto…………………………..………… 
województwo  …………………..………. 
nr NIP …................................................ 
nr  REGON…………………..…..……… 
nr telefonu ….......................................... 
e-mail: ……………………………………. 

Gmina Miasto Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

OFERTA 
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie usługi na zadanie: Wykonanie studium 
możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego miasta Kołobrzeg  i wskazanie ścieżki jego 

wdrożenia 

 
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu - opisie przedmiotu 

zamówienia, projekcie umowy za wynagrodzeniem  w cenie: …………….………….…………..zł 
(netto) + ……..…..% podatku VAT, tj. ogółem …………………..………. zł brutto. (Słownie zł: 
………………………………….……………..) [zgodnie z oceną kryterium C], w tym zgodnie z pkt.2.  
(sposób realizacji przedmiotu zamówienia) koncepcji szczegółowych prac badawczych 
(stanowiącej załącznik nr 2), szczegółowymi elementami składowymi ceny są: 
 

 
Lp. 

Działanie/ zadanie  
 

ilość 
Cena netto 

1.*    

2.    

3.    

4.    

….    

….    

Razem netto  

% podatku VAT  

Cena brutto  
*Samodzielnie dodać liczbę wierszy 

 

2) Oświadczamy, że osoba ……………………………………która spełnia warunki postawione w 
Zapytaniu ofertowym w pkt.3. ppkt 3.1. b) lit…….( uzupełnić i. lub ii. lub iii.) brała udział w 
opracowaniu.: 
 

a) ………………….( wpisać liczbę) analiz/ ekspertyz/ strategii [zgodnie z oceną kryterium 
D].  
Zgodnie z powyższym wskazujemy, iż doświadczenie to dotyczy niniejszych 

opracowań (każdą usługę należy wykazać w osobnym wierszu):  
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Nazwisko i 
imię osoby 

Lp. 

Doświadczenie  

Nazwa dokumentu i 
jego zakres 

Podstawa 
dysponowania 

osobą 

Zamawiający oraz 
data wykonania 

 1. *    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

* Samodzielnie można dodać wiersze   

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem wraz z załącznikami i uznajemy się za 
związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. 

4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą. 
5) Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

 sami 

 siłami Podwykonawcy - Część zamówienia, którą wykonywać będzie 
Podwykonawca:…………………………………………………………………………………..……. nazwa firmy 
Podwykonawcy/ ów ………………………….……………………. 

6) Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7) Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu okres płatności od złożonych faktur 
wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg do 30 dni.  

8) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 
 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO, treści ww. oświadczenia Wykonawca nie składa – wówczas należy usunąć treść oświadczenia przez 
jego wykreślenie. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ……………………………………………….... 
Oferta zawiera: …....................... ponumerowanych stron. 
 
…...........................................dnia …............. 20…..r.   ………………………………..……….……………………… 
                                                                                                                                   podpis osoby /osób/ upoważnionej 
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Załącznik nr 2 

Pełna nazwa Wykonawcy …............................................................ 

Koncepcja szczegółowych prac badawczych 
[ złożona w celu oceny kryterium M] 

w postępowaniu na zadanie: Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego 

miasta Kołobrzeg  i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

1. Opis założeń realizacji zadania 

2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 
Lp. 

Działanie/ zadanie  

 
Sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia wraz z zasadami 

prowadzenia prac, w tym rodzaj 
wykonywanych analiz i badań 

 

Uzasadnienie  

1.    

2.    

*Dodać samodzielnie liczbę wierszy 

3. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia  

 
Lp. 

Nazwa  
działania/ 
zadanie/ 
badanie/ 
analiza 

Zakres czynności w 
ramach działania/ 

zadania/badania/analizy 
ilość/ liczba spotkań 

Termin realizacji 
działania/zadania/ 
badania/ analizy 
(miesiąc realizacji 

przedmiotu 
zamówienia od dnia 

zawarcia umowy) 

Efekt realizacji 
działania/ 
zadania/ 

badania/analizy 
 
 
 
 

Uzasadnienie 

1.      

2.      

*Dodać samodzielnie liczbę wierszy 

4. Zasady realizacji badań/ analiz 

 
Lp. 

Metoda/ 
analiza/technika/narzędzie 

Opis metody/ 
analizy/techniki/narzędzia co 

najmniej w zakresie zgodnym z opz 
(rodzaj, liczba, zakres, opis sposobu 

zagwarantowania rzetelności i trafności 
analiz i metod, opis sposobu doboru np. 

respondentów, ilość i próba) 

Sposób 
wykorzystania 

Uzasadnienie 

1.     

2.     

 

5. Część opisowa przedstawionej koncepcji 

6. Informacje dodatkowe 

 
…...........................................dnia …............. 20…..r.   ………………………………..……….……………………… 

                                                                                                                                   podpis osoby /osób/ upoważnionej 
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Załącznik nr 3 

 

.................................................. 

(nazwa  Wykonawcy) 

 

Wykaz usług  

 

w postępowaniu na zadanie: Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego 

miasta Kołobrzeg  i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

 

 

Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 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 określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

* Samodzielnie można dodać wiersze   

…………................…….......dnia ................ 20…….r. 

 

Załączone dowody: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

………………………………......…………………………... 

podpis osoby /osób/  upoważnionych 

 

Lp. Nazwa zadania 

Przedmiot ( nazwa 

opracowania, opis) i 

wartość zamówienia  

Data i 

miejsce 

wykonania 

zamówienia 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1.* 
    

2.  
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Załącznik nr 4 

.................................................. 

(nazwa Wykonawcy) 

Wykaz osób  

 

w postępowaniu na zadanie:  Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego 

miasta Kołobrzeg  i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
Informacja na temat  

doświadczenia  

Podstawa 

dysponowania 

01 02 03 04 05 

 

1.* 

  

 

  

 

2. 

    

3.      

4.     

5.     

* Samodzielnie można dodać wiersze   

 

 

 

 

.......................................... dnia ................ 20……r.    ……………………….........…………………………………... 

podpis osoby /osób/  upoważnionej 
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Załącznik nr 5 

...............................................                                                            

    (nazwa Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O OBROCIE WYKONAWCY  

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego miasta Kołobrzeg  i wskazanie 

ścieżki jego wdrożenia 

 

oświadczam, że w obszarze objętym zamówieniem w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata 

obrotowe osiągnąłem obrót w wysokości:……………………. zł.  

 

…………................…….......dnia ................ 20….r. 

 

 

 

 

Podpisano_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

podpis osoby /osób/  upoważnionej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


