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RL.042.5.2015 

Zaproszenie do zlożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 


na usługę opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015 - 2025". 


Zamówienie poniżej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 


ustawy z dnia 29 stycznia 2004 L Prawo zamówień publicznych 


(tekst jednolity Dz. U. z 2013 L, poz. 907, z późno zm.) 


I. NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 567 179 04 40, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

l. 	 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015

2025". Opracowana Strategia musi być zgodna z aktualnymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi 

i powiatowymi dokumentami strategicznymi i planistycmymi. Ponadto dokument musi być 

sporządzony zgodnie z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca 

będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowana Strategia jest zgodna 

z ww dokumentami. 

2. Opracowana Strategia powinna obejmować minimum następujący zakres danych: 

l) Wstęp. 

2) Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej: 

a) charakterystyka gminy: położenie i podział administracyjny z uwzględnieniem charakterystyki sieci 

osadniczej, walory przyrodniczo - krajobrazowe i środowisko naturalne, zasoby historycme 

i kulturowe; 

b) sfera społeczna: demografia, bezpieczeństwo publiczne, edukacja, oświata, pomoc społeczna, ochrona 

zdrowia, kultura, sport; 

c) sfera gospodarcza: główni pracodawcy, struktura podstawowych branż gospodarki, ilość podmiotów 
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gospodarczych i osób zatrudnionych w poszczególnych sektorach; 

d) 	 sfera infrastruktury technicznej: sytuacja mieszkaniowa, sieć komunikacyjna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, gospodarka odpadami; 

e) 	 sfera infrastruktury społecznej: edukacja, sport, kultura, ochrona zdrowia, opieka społeczna, 

bezpieczeństwo publiczne; 

f) zarządzanie: budżet gminy, planowanie strategiczne i promocja gminy, kapitał społeczny; 

3) Analiza SWOT. 

4) Wizja i misja Strategii. 

5) Cele strategiczne. 

6) Cele operacyjne oraz proponowane kierunki działań. 

7) Zgodność ze strategicznymi dokumentami. 

8) System wdrażania i monitorowania. 

9) Źródła finansowania. 


10) Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 


11) Inne. 


3. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie harmonogramu planowanych zadań czynności niezbędnych do prawidłowego 

i terminowego wykonania zamówienia. 

2) 	 Przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań, ankiet, analiz, 

a także materiałów informacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Przygotowane przez 

Wykonawcę materiały wymagają akceptacji Zamawiającego. 

3) 	 Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych w trakcie opracowywania Strategii, 

a także organizację i przeprowadzenie spotkań informacyjnych/konsultacyjnych w Urzędzie 

Gminy Baboszewo z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, radnymi, sołtysami, 

przedsiębiorcami, pracownikami samorządowymi (minimum 3 spotkania konsultacyjne oraz 

ewentualnie dodatkowe spotkanie zaaranżowane przez Gminę Baboszewo). Do obowiązków 

Wykonawcy należy moderacja i przygotowanie merytoryczne spotkań, przygotowanie zaproszeń 

i scenariusza spotkań, sporządzenie protokołów ze spotkań. 

4) 	 Przeprowadzenie badań społecznych: zbieranie wniosków, uwag, ankietyzacja oraz merytoryczne 

opracowanie zebranych danych. 

5) 	 Przygotowanie systemu monitorowania ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich 

niezbędnych dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określania ich 

wartości bazowych docelowych, częstotliwości ich monitorowania, wzór protokołu 

sprawdzającego postępy realizacji Strategii). 

6) Prezentacja projektu Strategii na Komisjach Rady Gminy Baboszewo oraz wyłożenie projektu 



Strategii do publicznego wglądu. W przypadku wniesienia uwag do projektu Strategii Wykonawca 

zobowiązany będzie do uwzględnienia ich w ostatecznej wersji Strategii. 

7) 	 Przygotowanie ostatecznej wersji Strategii wydrukowanej w formacie A-4, kolor, papIer mIn. 

120 g/m' w sztywnej oprawie w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na 

2 płytach CD/DVD. 

8) 	 Przygotowanie wersji skróconej Strategii w formie broszury prezentującej w skrócie założenia 

Strategii, misję rozwoju Gminy, cele strategiczne oraz priorytety rozwojowe wydrukowanej 

w formacie A-S, kolor, papier min. 120 glm' w ilości 30 egzemplarzy. 

9) 	 Opracowanie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko lub ustalenie jej zakresu. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-	 nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej Strategii na każdym etapie jej tworzenia, 

-	 zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii. 

4. 	 Wykonawca Strategii udzieli gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 

24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca z chwilą dostarczenia ostatecznej wersji Strategii przeniesie na Zamawiającego 

nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworu powstałego w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI. 

l. 	 Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne jednorazowo 

przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

2. 	 Cena podana w ofercie nie podlega zmianie. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

l. 	 Wykonanie przedmiotu zamówienia do 15 lipca 2015 roku. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ KRYTERIA OCENY OFERTY. 

l. 	 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą swą wiedzę i doświadczenie do 

wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie 



wykonali co najmniej 4 usługi polegające na opracowaniu Strategii rozwoju gminy lub powiatu 

(wg załącznika nr 2). 

2. 	 Kryterium oceny ofert: najniższa cena. 

3. 	 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. 	 Zamawiający popraw! w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie rachunkowe 

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

5. 	 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako naj korzystniej sza. 

6. 	 Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

wViw.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY. 

l. Oferta oraz wykaz zrealizowanych usług powinny być sporządzone w języku polskim na: 


- "Formularzu ofertowym" (załącznik nr l do niniejszego zapytania ofertowego), 


- formularzu "Doświadczenie Wykonawcy" (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), 


oraz podpisane przez osobę/y uprawmone do występowania w !m!emu Wykonawcy 

i opatrzone pieczęcią Wykonawcy. 

2. Ofertę należy złożyć do 29 kwietnia 2015 roku do godz. 11 00: 

- za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Urząd Gminy Baboszewo, 

uJ. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, 

- lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Baboszewo (pok. nr 4), 

w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na 

lata 2015 - 2025". 

3. 	 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

4. 	 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami - Pan Robert Krysiak - e-mail: 

rkrysiak@gminababoszewo.pl 
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Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Baboszewo w dniu 21.04.2015 r. 
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