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Konin, dnia 10.11.2017 
 

DG.042.2.64.2017 
 
 

Zapytanie ofertowe  

na opracowanie analizy możliwości  finansowania projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości  

i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot, spółdzielni 

mieszkaniowych w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

 
  

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji 

projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na 

lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 

w Koninie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych                              

w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.  

 

1. Zamawiający: 

Miasto Konin 

plac Wolności 1, 

62-500 Konin 

NIP: 665 289 98 34 

tel. 63 240 11 11  

faks: 63 242 99 20 

email: sekretariat@konin.um.gov.pl 

 

KOD CPV 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju  

 

Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy możliwych źródeł finansowania 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Konina na lata 2016-2023 (zwanym dalej LPR), w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych 

w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej analizy wskazującej możliwości 

finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w LPR.  

Analiza powinna uwzględniać wszystkie instrumenty w podziale na  zwrotne i bezzwrotne, z których 

mogą zostać sfinansowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym: 

a) środki publiczne: 

• międzynarodowe (fundusze unijne m.in.: krajowe programy operacyjne, Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, inne programy pomocowe, środki 

bezzwrotne, zwrotne, itp.),  

• krajowe (programy krajowe, dotacje, inne), 

• regionalne i lokalne (dotacje z województwa, inne środki), 

b) środki niepubliczne: 

• komercyjne (kredyty bankowe, gwarancje bankowe itp.), 

• prywatne (środki inwestorów prywatnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), 

c) środki  publiczne i prywatne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Wykaz podstawowych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w LPR  na lata 2016-

2023 znajduje się poniżej: 

L.p. 
Nazwa 

przedsięwzięcia 
Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia Podmiot realizujący 

1 
Inkubator 

Aktywności  
(Dom Zemełki). 

Stworzenie Inkubatora Aktywności, który 
umożliwi realizację działań kulturowych, 
organizację spotkań, szkoleń, eventów. Realizacja 
zadania będzie możliwa po przeprowadzeniu prac 
remontowych, modernizacyjnych, adaptacyjnych                                        
w Domu Zemełki. 

Miasto Konin 

2 

Konińskie 
spotkania                   
z Juliusem 

Frommem (cykl). 

Zorganizowanie cyklu spotkań kulturalno-
edukacyjnych, które mają na celu zwiększenie 
świadomości historycznej koninian. 

Fundacja im. Juliusa Fromma 

3 
Festiwal 

Artystycznych 
Działań Ulicznych. 

Organizacja cyklu spotkań, warsztatów                                  
i działań artystycznych (m.in. Zaczarowany Dzień 
Dziecka, warsztaty wokalne, plastyczne,                         
z pierwszej pomocy). 

Młodzieżowy Dom Kultury                         
w Koninie 

4 

Program zajęć dla 
osób bezrobotnych, 
w tym dotkniętych 
konsekwencjami 

uzależnień i 
przemocy 
domowej. 

Wsparcie osób bezrobotnych poprzez 
pośrednictwo pracy, organizację szkoleń 
zawodowych i warsztatów z zakresu technik 
aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koninie 

5 

Budowa 
kompetencji 

pracowników na 
rynku pracy. 

Zorganizowanie miesięcznych staży                                      
w konińskich firmach (w miarę możliwości 
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji 
"Starówka"), łącznie dla 12 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Miasto Konin 

6 Poprawa warunków Projekt obejmuje stworzenie oferty gospodarczej  
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prowadzenia 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze 

rewitalizacji 
„Starówka” 

na obszarze rewitalizacji "Starówka" w celu 
wykorzystania potencjału miasta. Oferta będzie 
obejmowała system wsparcia dla inwestycji                
z obszaru rewitalizacji "Starówka”. 

Miasto Konin 
 

 

7 Wspiera.MY. 

Interdyscyplinarne wsparcie rodzin                                   
w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-
wychowawczych poprzez organizację grup 
wsparcia dla rodzin naturalnych                 
i zastępczych, warsztatów dotyczących m.in. 
radzenia sobie                    z uzależnieniem                  
i współuzależnieniem, zwiększenia umiejętności 
społecznych. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koninie; Partner 

projektu: Stowarzyszenie 
„Prom”/ Rodzinny Dom 

Dziecka 

8 

Kampania 
informacyjno-

promocyjna dla 
młodzieży z 

zakresu wiedzy o 
przedsiębiorczości. 

Realizacja kampanii skierowanej do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Bądź przedsiębiorcą, 
tj. realizacja warsztatów dydaktycznych, 
prelekcji, wydarzeń kulturalnych. 

Miasto Konin 

9 Revital – Starówka. 

Prace remontowe w Budynku B i budynku 
gospodarczym I LO, zakup niezbędnych 
sprzętów, organizacja warsztatów Edukatorni, 
prowadzenie świetlicy, organizacja wydarzeń 
kulturalnych. 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki w 

Koninie, 
Fundacja Pełnym Głosem, 

Stowarzyszenie Akcja Konin 

10 

Aktywizacja 
mieszkańców 

poprzez 
kompleksową 
modernizację 

i zagospodarowanie 
terenów przy ul. 

Kolskiej. 

Zakres prac obejmuje organizację cyklu 
warsztatów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń, 
organizację festynów środowiskowych, 
podniesienie jakości infrastruktury (modernizacja 
terenu boiska, parkingu, naprawa elewacji). 

Szkoła Podstawowa Nr 1                              
w Koninie 

11 

Muzeum z 
funkcjami 

edukacyjnymi oraz 
kulturalnymi. 

Stworzenie w ramach istniejącej  infrastruktury 
muzeum, laboratorium edukacyjnego oraz kina 
studyjnego. 

Fundacja im. Juliusa Fromma 

12 

Centrum Edukacji 
Komunikacyjnej 

- Miasteczko 
rowerowe. 

 

Prace obejmą m.in. ogrodzenie miasteczka, 
wykonanie oświetlenia, położenie kostki 
brukowej/dywanu asfaltowego, sygnalizatorów. 

Miasto Konin 

13 

Modernizacja oraz 
adaptacja 

pomieszczeń  z 
przeznaczeniem na 
szkolne schronisko 

młodzieżowe 
w Zespole Szkół 

Centrum 
Kształcenia 

Ustawicznego im. 
Stefana Batorego. 

 

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby schroniska 
obejmie m.in. ocieplenie budynku wraz                            
z pokryciem dachu, wymianę stolarki okiennej, 
modernizację łazienek, zorganizowanie kuchni, 
zaplecza, wyposażenie punktu "młodzieżowej 
informacji turystycznej". 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Batorego,  

14 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych 

Doprowadzenie sieci ciepłowniczej, budowa 
węzłów ciepłowniczych oraz wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, docieplenie zewnętrznych przegród 

Miasto Konin 
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budynków 
mieszkalnych 
zasobu Miasta 

Konina na obszarze 
rewitalizacji 
„Starówka”. 

budynków, wymiana stolarki otworowej, 
modernizacja instalacji oświetleniowej, 
opracowanie wymaganej dokumentacji. 
Zagospodarowanie, uporządkowanie terenów 
przyległych do budynków komunalnych. 

15 

Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych 
budynków 

mieszkalnych przy 
ul. 3 Maja 51, 52; 

Kopernika 1; 
Świętojańskiej 6              

w Koninie. 

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji 
„Starówka”. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
3 Maja 51, 52                                 
w Koninie; Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kopernika 1               
w Koninie; Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. 
Świętojańska 6                               
w Koninie; w imieniu, których 
działa Zarządca 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.                                        
w Koninie ul.  M. 
Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin. 

16 

Modernizacja 
energetyczna 

wielorodzinnych 
budynków 

mieszkalnych przy 
ul. 3 Maja 43; 

Kilińskiego 4, 6, 8; 
Kościuszki 11, 21, 

42-44; 
Świętojańskiej 18 

w Koninie. 

Prace obejmą m.in.  ocieplenie przegród 
zewnętrznych budynków, wymianę stolarki 
otworowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, 
modernizacji instalacji elektrycznej. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
3 Maja 43 w Koninie; 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Kilińskiego 4, 6       i 8 
w Koninie; Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Kościuszki 
11, 21, 42 - 44 w Koninie; 
Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Świętojańska 18 w Koninie;      
w imieniu, których działa 
Zarządca Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej                         
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.                       
w Koninie ul.  M. 
Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin 

17 

Przebudowa i 
rozbudowa ulic 

na terenie objętym 
rewitalizacją dla 
Miasta Konina. 

Przebudowa i rozbudowa obejmie: nawierzchnię 
jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, 
zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego. 

Zarząd Dróg Miejskich                 
w Koninie 

18 

Stworzenie nowej 
przestrzeni 
społeczno-

kulturalnej pn. 
„Pałacyk 

Reymonda”. 

Stworzenie nowej przestrzeni społeczno-
kulturalnej, tj. Mediateki i Centrum Integracji 
Społecznej. Zadanie będzie możliwe po 
przeprowadzeniu prac remontowych w Pałacu 
Reymonda. 

Miasto Konin 

19 

System wspólnej 
komunikacji 

marketingowej na 
obszarze 

rewitalizacji. 

Utworzenie we współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorcami programu działań 
marketingowych i towarzyszących im 
przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych. 

Fundacja Munilab przy 
wsparciu merytorycznym 

Centrum Gospodarki 
Społecznościowej 

20 

Uatrakcyjnienie 
oferty rekreacyjno-

usługowej na 
Bulwarze 

Nadwarciańskim 

Prace projektowe związane                                    
z opracowaniem koncepcji architektonicznej 
pawilonów gastronomiczno-handlowych oraz 
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na 
użytkowanie; dostawa pawilonów i tym samym, 
uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-usługowej. 

Miasto Konin 

21 Centrum Sportu                    Modernizacja i rozbudowa boisk, zaplecza Miejski Ośrodek  Sportu i 
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W przypadku przedsięwzięć nr 4,5,7,8,20, które będą realizowane ze środków budżetu Miasta, należy 

wskazać możliwe potencjalne źródła finansowania (zewnętrzne) dla tożsamych projektów                             

z uwzględnieniem perspektywy do końca 2023 r. 

Opis projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajduje się w rozdziale 7 LPR. Dokument jest 

dostępny pod adresem: http://rewitalkonin.pl/rew-assets/uploads/2017/10/LPR_2016-2023.pdf. 

Dokument zostanie przedłożony na sesji Rady Miasta Konina w listopadzie 2017 r.  

 

Analiza powinna składać się z następujących części: 

Część 1.  Analiza możliwych źródeł finansowania  projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Analiza każdego z 21 przedsięwzięć wskazanych w LPR powinna zawierać, co najmniej następujące 

informacje: 

• nazwę przedsięwzięcia, 

• podmiot odpowiedzialny za realizację,  

• możliwe instrumenty finansowania (w podziale na bezzwrotne i zwrotne), 

• maksymalny poziom dofinansowania, 

• instytucje odpowiedzialne za nabór w ramach poszczególnych konkursów,  

• planowane daty naborów – kwartał i rok (jeśli na moment sporządzania analizy istnieje 

możliwość ich określenia), 

• czy przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w formule PPP (tak/nie), 

• rekomendowane źródło/źródła finansowania przedsięwzięcia.  

 

Część 2. Analiza sposobów i modeli realizacji projektów/przedsięwzięć w formule PPP 

Część druga obejmuje analizę wszystkich projektów/przedsięwzięć, dla których w części 1 wskazano 

możliwość realizacji w formule PPP.  Analiza powinna wskazać i krótko scharakteryzować 

rekomendowany model wdrożenia projektu/przedsięwzięcia w formule PPP. 

 

Część 3. Analiza możliwości włączenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację 

przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem.  

Część trzecia dokumentu obejmuje analizę dotyczącą możliwości włączenia wspólnot, spółdzielni 

mieszkaniowych, inwestorów prywatnych w realizację przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem 

i Rekreacji oraz 
Odnowy 

Biologicznej 
(Osiedlowe  

Centrum Sportu i 
Rekreacji 

„Starówka”, ul. 
Dmowskiego 4). 

szatniowo-rekreacyjnego, modernizacja trybuny 
dla widzów przy boisku głównym, budowa hali 
sportowej. 

Rekreacji w Koninie 
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(przedsięwzięcia nr 14, 15, 16 w LPR), możliwości finansowania podobnych projektów/przedsięwzięć 

w przyszłości (do roku 2023), oraz dobrych praktyk w tym zakresie.  

 
Część 4. Analiza instrumentów zwrotnych wskazanych w części 1 wraz ze wskazaniem dobrych 

praktyk. 

Część czwarta powinna uwzględniać opis możliwości pozyskania instrumentów zwrotnych 

wskazanych w części 1 (wraz z ich krótką charakterystyką), rekomendacje oraz dobre praktyki.  

 

Opracowaną analizę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej (4 szt.) oraz 

elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie doc oraz pdf (2 szt.).  

Dokument powinien zostać opracowany zgodnie ze sztuką, w sposób przejrzysty, czytelny                            

(w przypadku części 1 analizy zaleca się zastosowanie formy tabelarycznej), z uwzględnieniem 

dbałości językowej i graficznej.  

 

Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym                            

w siedzibie Zamawiającego (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin), w celu ustalenia szczegółów związanych                     

z wykonaniem zamówienia. 

Zamawiający zastrzega możliwość składania uwag i opinii na każdym etapie prac nad dokumentem.  

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy maksymalnie                    

do 15 grudnia 2017 r.   

Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec zmianie. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie, zawarte w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

b) doświadczenie 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży referencje, 

oświadczenia, protokoły odbioru lub dokumenty równoważne, które potwierdzą, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert (a, jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za okres prowadzenia działalności), zrealizował co najmniej  
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2 usługi polegające na dokonaniu analizy lub/oraz oceny możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć wykorzystujących zwrotne lub/oraz bezzwrotne instrumenty finansowe.  

c) potencjał techniczny i zasoby osobowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny i zasoby 

osobowe, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

 

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a  Wykonawcą, polegające 

 w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.  

3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika. 

4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

• wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 



 

 8  

•  referencje, oświadczenia, protokoły odbioru lub dokumenty równoważne, które potwierdzą, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert (a, jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za okres prowadzenia działalności), zrealizował co najmniej  

2 usługi polegające na dokonaniu analizy lub/oraz oceny możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć wykorzystujących zwrotne lub/oraz bezzwrotne instrumenty 

finansowe. 

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym (Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia/nie 

spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, 

podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana 

za odrzuconą. 

 

5. Kryteria wyboru oferty:  

   
Kryterium Opis Waga 

1. Cena (C) Cena ofertowa brutto w PLN 70 pkt 

2. Liczba 

zrealizowanych 

usług polegających 

na dokonaniu 

analizy lub/oraz 

oceny możliwości 

finansowania 

projektów/przedsię

wzięć 

wykorzystujących 

zwrotne lub/oraz 

bezzwrotne 

instrumenty 

finansowe (L) 

Liczba zrealizowanych usług polegających na dokonaniu 

analizy lub/oraz oceny możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć wykorzystujących zwrotne 

lub/oraz bezzwrotne instrumenty finansowe, liczona                    

w sztukach. 

Jako potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć referencje oświadczenia, 
protokoły odbioru lub dokumenty równoważne które 
potwierdzą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składnia ofert (a, jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za okres prowadzenia 
działalności), zrealizował usługi polegające na dokonaniu 
analizy lub/oraz oceny możliwości finansowania 
projektów/przedsięwzięć wykorzystujących zwrotne lub/oraz 
bezzwrotne instrumenty finansowe. Niezłożenie 
wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne                             
z przyznaniem 0 pkt w ramach niniejszego kryterium. 

30 pkt   
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Sposób obliczenia kryterium: 
 
1. Cena (C) 

          Cena brutto oferty najniższej 
C =                 x 70   

                                    Cena brutto oferty badanej 
 

 

 

 2. Liczba zrealizowanych usług polegających na dokonaniu analizy lub/oraz oceny możliwości 
finansowania projektów/przedsięwzięć wykorzystujących zwrotne lub/oraz bezzwrotne instrumenty 
finansowe (L) 
 
   Liczba zrealizowanych usług w badanej ofercie  

L =                                                  x 30   
Maksymalna liczba zrealizowanych usług spośród  

złożonych ofert 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta to 100 pkt.  

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów (C + L). 

 

6. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką na 

formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do zapytania ofertowego, 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku 

braku pieczęci imiennej na złożonej ofercie, formularz należy podpisać czytelnie 

imieniem i nazwiskiem.  

b) Wymagane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, powinny 

zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.                            

W przypadku braku pieczęci imiennej na złożonej ofercie, formularz należy podpisać 

czytelnie imieniem  i nazwiskiem. Należy wypełnić i dostarczyć komplet załączników do 

zapytania ofertowego (załącznik  1, 2).   

c) Wykonawca zobowiązany jest podać wszelkie kwoty w walucie polskiej.  

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

e) Ofertę należy złożyć do dnia 20 listopada 2017 roku, do godz. 15:00,  

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na opracowanie analizy możliwości finansowania 
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projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.” - Nie otwierać przed dniem  

20 listopada 2017 r. 

• listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: Urząd 

Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, plac Wolności 1, 62-500 

Konin lub,  

• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności  

1, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej. 

 

7. Warunki dokonania zmiany umowy. 

Zmiana umowy będzie możliwa w przypadku zaistnienia następujących przesłanek: 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

c) w przypadku zmiany formy płatności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zmiany 

sposobu rozliczania, 

d) w przypadku konieczności dostosowania zapisów umowy do wymogów wskazanych przez 

Ministerstwo Rozwoju będące jednostką dotującą, 

e) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego/uzupełniającego, 

f) w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, a wpływających na realizację przedmiotu umowy.  

 

Zmiana umowy każdorazowo wymaga formy pisemnej  

8. Dodatkowe informacje: 

a) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.   

b) Wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

c) Oferty złożone przed upływem terminu składania ofert mogą zostać zmienione. Zmiany 

dokonuje się poprzez  dostarczenie nowej oferty: 

• listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: 

Urząd Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, plac Wolności 1, 

62-500 Konin lub, 

• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac 

Wolności 1, 

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

d) Oferty przed upływem terminu składania ofert mogą zostać wycofane. Wycofanie oferty może 

nastąpić na podstawie złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty: 
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• listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: 

Urząd Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, plac Wolności 1, 

62-500 Konin lub,  

• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac 

Wolności 1,  

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej, z dopiskiem „Wycofanie oferty. 

e) Złożenie oferty wadliwej, niekompletnej spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem pkt. j 

f) Złożona oferta obowiązuje 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

g) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

h) W przypadku, gdy oferta będzie zawierała rażąco niską cenę, Zamawiający zastrzega 

możliwość odrzucenia oferty, po przeprowadzeniu procedury wyjaśnienia. 

i) Zamawiający dopuszcza kontakt z Wykonawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

złożonej oferty, w  tym wyjaśnienia dotyczącego zaproponowanej ceny. 

j) Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich i oczywistych 

omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

k) Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą 

pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 

 a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie 

ceny. 

l) Forma płatności – przelew na podstawie faktury VAT (lub dokumentu równoważnego), 

wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, co zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru. 

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 

ofertowego. 

n) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

o) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. 

p) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego/uzupełniającego 

wybranemu Wykonawcy. 
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9. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego: 

Martyna Mizerna, tel. 63 24 01 132, email: martyna.mizerna@konin.um.gov.pl 

 
 
10. Załączniki do zapytania ofertowego: 
 

• Załącznik nr 1 - oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu. 

• Załącznik nr 2 - formularz ofertowy do zapytania ofertowego.  

 

 

 


