URZĄD MIEJSKI
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 3530 100, Fax 34 3530 105

Lubliniec, dnia 22.11.2021 r.
SZ.0540.78.00001.2021

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, zaprasza do składania ofert w
postępowaniu na wybór wykonawcy opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata
2023-2030 z perspektywą do 2035r.”.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000,00 zł.
W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 20232030 z perspektywą do 2035 r.”, zwanej dalej przedmiotem zamówienia lub Strategią, jako dokumentu
podstawowego, wraz z dokumentami uzupełniającymi.
Zakres przedmiotu zamówienia i etapy prac.
Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia, podzielony jest na trzy etapy prac, których efektem
mają być następujące produkty:
a) Etap I – diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Lubliniec wraz z
wyznaczeniem obszarów funkcjonalnych, jako elementu składowego diagnozy.
b) Etap II – monitoring i ewaluacja „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2015–2020 z
perspektywą do 2022 r.”,
c) Etap III – część strategiczna: Strategia (dokument podstawowy) wraz z przeprowadzeniem
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategii (SOOŚ), wynikające z zapisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku
uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku Nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
Termin wykonania zamówienia.
Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy (wzór umowy
stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia) z zastrzeżeniem, że:
a) opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Lubliniec nastąpi nie
później niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
b) przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2015–2020 z
perspektywą do 2022 r.” nastąpi nie później 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami.
Oferty 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 do dnia
6.12.2021 r. do godz. 13.00 (Uwaga: decyduje data wpływu).
Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia proszeni są o złożenie oferty zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy załączyć kopie referencji potwierdzające należyte wykonanie opracowań wymienionych
w pkt 3 formularza ofertowego.
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Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
– wykonali co najmniej 2 strategie (strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, strategie
branżowe/sektorowe jednostek samorządu terytorialnego) lub programy/plany (programy rozwoju gminy,
lokalne programy rewitalizacji), które zostały przyjęte uchwałą właściwego organu jednostki samorządu
terytorialnego. Warunek ten zostanie oceniony na podstawie wykazu wykonanych opracowań, wskazanego
w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Powyższy katalog dokumentów jest zamknięty.
Kryteria oceny ofert.
1. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta w oparciu o następujące kryteria i
ich znaczenie:
1) Cena brutto /C/ - waga 80 pkt. (80%)
Punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C = cena brutto oferty najtańszej spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / cena brutto wskazana
w ofercie badanej × 80 = ilość punktów
najniższa cena ofertowa brutto
Ilość punktów /C/ = ----------------------------------------------- × 100%
cena badanej oferty brutto

2) Doświadczenie Wykonawcy /D/ - waga 20 pkt. (20%)
Doświadczenie: ilość wykonanych strategii (strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
strategie branżowe/sektorowe jednostek samorządu terytorialnego) lub programy/plany (programy
rozwoju gminy, lokalne programy rewitalizacji) w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie oferty,
potwierdzonych referencjami:
7 szt. i więcej – 20 pkt,
5 – 6 szt.
– 15 pkt,
3 – 4 szt.
– 10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru wg wzoru:
Łączna ilość punktów = C + D
gdzie:
C – punkty przyznane w kryterium „Cena brutto”
D – punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.
2.
3.

4.

Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT.
Na cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia składają się ceny za:
1) opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta Lubliniec wraz z
wyznaczeniem obszarów funkcjonalnych, jako elementu składowego diagnozy,
2) przeprowadzenie i opracowanie monitoringu i ewaluacji „Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na
lata 2015-2020 z perspektywą do 2022r.”,
3) opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do
2035r.”,
4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju
Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.”.
Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc
po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
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Dane kontaktowe.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Jan Grajcar – 34/ 353-01-00 w. 147, e-mail: jan.grajcar@lubliniec.pl,
2) Alina Gansiniec – 34/ 353-01-00 w. 146, e-mail: strategia2@lubliniec.pl .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez
podania przyczyn.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
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:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 5, 42-700
Lubliniec, tel. 343530100,
2) Urząd Miejski ustanowił inspektora ochrony danych osobowych - kontakt tel. 34 353 01 00, e-mail
iod@lubliniec.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem na wybór wykonawcy opracowania projektu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta
Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.”,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,
5) 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,
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
c) 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;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik Nr 3 – Wzór umowy.
BURMISTRZ
EDWARD MANIURA
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