Urząd Miejski
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 3530 100, Fax 34 3530 105

Lubliniec, 7.12.2020 r.
SZ.0540.00003.2020

OGŁOSZENIE
- zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, ogłasza nabór wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy:
1. „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”.
2. „Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:
1. „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”.
2. „Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030”.
Strategia i Program mają zostać opracowane zgodnie z dokumentami strategicznymi, planistycznymi
wyższego szczebla (tzn. wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi), jeśli będą dotyczyć – w
szczególności:
• Umowy Partnerstwa 2021–2027 (a do czasu jej przyjęcia założeniami do Umowy Partnerstwa na lata
2021–2027),
• Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030,
• Strategii Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025,
• Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
• Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
• Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,
• Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
• założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych
tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) – uchwała nr 1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa
Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,
• standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej – uchwała nr 1220/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,
• programów operacyjnych na szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym (a do czasu ich
opracowania z projektami programów),
• wytycznych wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Wykonawca winien przeprowadzić postępowanie związane ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na
Środowisko (SOOŚ) wynikające z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283), a przypadku zaistnienia takiej potrzeby
Wykonawca opracuje również prognozę oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia (załącznik ten stanowi również załącznik nr 1 do projektu umowy). Wzór umowy stanowi
załącznik nr 2.

Pożądany termin realizacji zamówienia do 30.06.2021 r.
Termin składania wniosków upływa dnia 16.12.2020 r. do godz. 15:00.
Wnioski należy składać w siedzibie Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy
ul. Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: um@lubliniec.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat,
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej 3 strategie (strategie rozwoju jednostek samorządu
terytorialnego, strategie branżowe/sektorowe jednostek samorządu terytorialnego) lub programy/plany
(programy rozwoju gminy, lokalne programy rewitalizacji, programy rozwoju ścieżek rowerowych),
i które zostały przyjęte stosownymi aktami prawnymi przez odpowiednie organy administracji publicznej
(uchwałami organów jednostek samorządów terytorialnych)
Powyższy katalog dokumentów jest zamknięty.
Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia proszeni są o złożenie „wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu” zawierających:
- wykaz wykonanych opracowań wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia,
- kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie opracowań ujętych w wykazie.
Spośród złożonych wniosków zostanie wybranych 5 wykonawców z największą liczbą wykonanych
strategii i programów potwierdzonych referencjami, którzy następnie zostaną zaproszeni na spotkanie w
sprawie omówienia zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji, projektu umowy oraz zasad
przygotowania ww. dokumentów. Po zakończonych spotkaniach Wykonawcy zostaną zaproszeni do
złożenia ostatecznych ofert. Zamawiający zastrzega możliwość zaproszenia większej liczby
wykonawców w sytuacji takiej samej liczby wykonanych strategii i programów potwierdzonych
referencjami.
Spotkania odbędą się w formie wideokonferencji.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Jan Grajcar – 34/ 353-01-00 w. 147, e-amil: jan.grajcar@lubliniec.pl,
- Alina Gansiniec – 34/ 353-01-00 w. 146, e-mail: strategia2@lubliniec.pl
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:







administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 5, 42-700
Lubliniec, tel. 343530100,
Urząd Miejski ustanowił inspektora ochrony danych osobowych - kontakt tel. 34 353 01 00, e-mail
iod@lubliniec.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy
„Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030” i
„Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20212030”,
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,






w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:
1.Opis przedmiotu zamówienia.
2.Wzór umowy.
3.Wzór „wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.

z up. Burmistrza
SEKRETARZ MIASTA
JÓZEF KORPAK

