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KSS.042.1.2021         Konin, 28.01.2022 r. 

Zapytanie ofertowe 

na opracowanie „Plan Smart City – Konin” 

 w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach 

wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

w ramach projektu pn. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach 

wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” Miasto Konin zaprasza do złożenia oferty 

cenowej na opracowanie „Plan Smart City – Konin”. 

1. Zamawiający:  

Miasto Konin,  

Plac Wolności 1, 62-500 Konin,  

NIP: 665-28-99-834 

Tel. 63 240-11-11 

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl  

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Smart City – Konin w ramach 

realizacji projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia 

rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowanego w 85% ze środków Unii 

Europejskiej, Funduszu Spójności i w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. 

2.1.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Celem opracowania dokumentu jest wskazanie rozwiązań dla Miasta Konina 

służących rozwijaniu go zgodnie z ideą inteligentnego miasta, dzięki którym będzie 
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ono przestrzenią przyjazną do życia, za którą współodpowiedzialność ponosić będą 

także aktywni w zarządzaniu i współdecydowaniu o jego rozwoju Mieszkańcy. 

Opracowanie „Planu Smart City – Konin” ma wskazywać wartości miasta 

inteligentnego, przewodnich zasad – wspólnych wartości, zrozumiałych dla 

wszystkich interesariuszy, na których opierać będzie się wizja miasta jako miasta 

inteligentnego, a w szerszej perspektywie również transformacja miasta w smart 

city, zarządzanie miastem oraz podejmowanie decyzji. 

Idea miasta inteligentnego wiąże się nierozłącznie z potrzebą tworzenia  

i funkcjonowania kompleksowych rozwiązań w wielu przestrzeniach życia miasta. 

Dlatego też Zamawiający oczekuje, iż opracowanie będzie odwoływało się do  

3 obszarów modelu inteligentnego miasta (zwłaszcza w zakresie zadań  

i narzędzi smart możliwych do wykorzystania dla Miasta Konin): 

1) Partycypacja społeczna i zintegrowane zarzadzanie miastem (Smart 

People & Governance), czyli edukacja dla każdego – uczenie się przez całe 

życie (w tym kształcenie ustawiczne, uniwersytety III wieku, aktywizacja ludzi 

starszych), edukacja postaw Smart People i Smart Governance, aktywne 

organizacje pozarządowe (partycypacja horyzontalna), aktywizowanie NGO 

przez JST (partycypacja wertykalna) szeroko zakrojona partycypacja 

obywatelska przy wykorzystaniu ICT, różnorodność społeczna i etniczna, 

aktywizowanie interesariuszy w celu zniwelowania wykluczenia cyfrowego, 

przejrzystość procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem miastem, 

umiejętne tworzenie dokumentów i działań smart, powszechne konsultacje 

społeczne, efektywne zarządzanie finansami miasta, silny budżet JST  

i jednostek podległych, perspektywiczne myślenie strategiczne i planowanie 

strategiczne (przestrzenne, środowiskowe, transportowe, rozwojowe, 

informacyjne), cyberbezpieczeństwo i smart bezpieczeństwo publiczne,  

e-usługi, otwieranie danych miejskich, integracja i analiza danych miejskich  

i ich wykorzystanie w procesach wsparcia podejmowania decyzji 

(administracyjnych, strategicznych), poprawa przepływu i wymiany danych  

i informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, integracja zarządzania 

strategicznego oraz operacyjnego z technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 
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2) Zielona i innowacyjna gospodarka i transport (Smart Economy  

& Mobility), czyli rozwinięta przedsiębiorczość, elastyczny rynek pracy, dobrze 

zaplanowana struktura gospodarcza miasta (w tym branże kluczowe, 

uwzględnienie transformacji miasta z przemysłu kopalnianego na przyjazne 

i zielone miasto – zgodnie z Strategią Miasta – Konin. Zielone Miasto Energii) 

przystosowująca się do zmian, innowacyjne branże, powiązanie elementów 

składających się na inteligentne miasto z lokalną gospodarką, zrównoważona 

mobilność, dobrze zorganizowany nisko/zeroemisyjny transport zbiorowy 

w mieście i w skali lokalnej, a także ruch pieszy i rowerowy, alternatywne środki 

transportu, wysokiej jakości drogi i nowoczesne systemy informacyjno-

komunikacyjne (zintegrowany transport), wysoka dostępność transportowa. 

3) Infrastruktura i środowisko (Smart Living, Environment & Infrastructure), 

czyli rozwinięta infrastruktura zielonego i ekobudownictwa (w tym 

termomodernizacje zasobów miejskich), monitoring pyłów i zanieczyszczenia 

powietrza, efektywne działanie w celu eliminowania przyczyn smogu w mieście, 

zarządzanie infrastrukturą miejską w oparciu o dane (infrastruktura drogowa 

i komunalna), infrastruktura społecznego spędzania czasu wolnego, dostęp do 

usług publicznych w wielu sferach świadczonych on-line, dostępna opieka 

zdrowotna, polityka kulturalna, sportowa, edukacyjna czy mieszkaniowa 

odpowiadająca potrzebom mieszkańców, wrażliwość względem kwestii 

wykluczenia społecznego czy obszarów biedy, optymalne zarządzanie zasobami 

(woda, energia, odpady, tereny zielone, powietrze) oparte na nowoczesnych 

technologiach, dbałość o czystość środowiska, ochrona bioróżnorodności, 

ochrona teranów o wysokich wartościach przyrodniczych, planowanie 

przestrzenne z uwzględnieniem roli terenów zielonych w mieście, ekoedukacja, 

szeroki dostęp do Internetu.  

Mając na uwadze dotychczasowe diagnozy (m.in. diagnoza do Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego Miasta Konina) i opracowania jakie posiada miasto, oraz problemy 

z jakimi zmaga się w codziennym funkcjonowaniu, oczekuje się, iż duży nacisk 

w zakresie zadań i narzędzi smart możliwych do wykorzystania dla Miasta Konina 

skoncentrowany zostanie na następujących tematach: 

1) Zintegrowane zarządzanie rozwojem miasta, w tym zarządzanie 

infrastrukturą; efektywne zarządzanie finansami JST i jednostek podległych 
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(monitoring wydatków, dochodów i tworzenie szczegółowych analiz), 

wykorzystanie potencjału danych miejskich we wsparciu podejmowania decyzji.  

2) Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako 

element niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez 

mieszkańców (3.0 Human Smart City). 

3) Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego 

mieszkańcach i użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data, 

otwieranie danych, bezpieczeństwo danych w systemach inteligentnych, 

interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na otwartych danych) 

Rozwój publicznych e-usług i platformy IT. 

4) Audyt miejski, w szczególności tworzenie zintegrowanych, otwartych, trwałych 

i cyklicznie uzupełnianych oraz przyjaznych użytkownikom baz danych 

i bieżącego systemu ich aktualizowania oraz monitorowania z ich 

wykorzystaniem dla rozwoju miasta. 

5) Społeczne i technologiczne innowacje mieszkaniowe m.in. 

energooszczędność, polityka senioralna, projektowanie uniwersalne, zielone 

budownictwo, zielone przystanki. 

6) Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności  

w obszarze funkcjonalnym miasta obejmujące m.in. elektromobilność, ze 

szczególnym uwzględnieniem publicznego bezemisyjnego zbiorowego 

transportu miejskiego, systemy zarządzania infrastrukturą drogową  

i organizacją ruchu, systemy zarządzania i monitorowania ruchu pieszego  

i kołowego oraz informacji parkingowej. 

7) Inteligentne sieci (smart grids) do zarządzania gospodarką komunalną; 

tworzenie rozwiązań teleinformatycznych do zarządzania sieciami 

przesyłowymi energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, sieciami wodociągowymi, 

gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, itd. 

8) Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) jako narzędzie lepszego zarządzania 

miastem, w szczególności monitorowania jakości powietrza, bezpieczeństwa, 

natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki odpadami, sieci przesyłowych 

itd. 
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9) Ekotechnologie i ekorozwiązania – m.in. gospodarka cyrkularna, innowacyjne 

rozwiązania ekologiczne, ekomiasto – zintegrowane zarządzanie 

bioklimatyczne, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza w mieście. 

Wykonawca może wskazać również inne tematy smart city poza 9 wskazanymi 

powyżej przez Zamawiającego. Ostateczny wybór głównych obszarów tematycznych, 

a w konsekwencji narzędzi i zadań smart dla Miasta Konina ma być wynikiem 

przeprowadzonej diagnozy, analizy SWOT, sformułowanych celów/kierunków oraz 

wizji sformułowanych przy udziale interesariuszy. 

2.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Doradztwo oraz opracowanie treści Planu Smart City – Konin, która będzie 

odzwierciedlała obecny potencjał Miasta oraz jego aspiracje w obliczu 

przemian, jakie będą zachodzić w najbliższych 15-20 latach w obszarach 

związanych ze smart city. Plan powinien zawierać czytelną, precyzyjną i spójną 

wizję Smart City Miasta Konina zgodnie z przyjętą strategią Konin. Zielone 

Miasto Energii. 

2) Opracowanie diagnozy obecnego poziomu rozwoju miasta w kontekście smart 

city, w tym wniosków wynikających z diagnozy, na podstawie możliwie 

najnowszych danych zebranych przez Wykonawcę. Przeprowadzenie i analiza 

danych dla uzyskania informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań społeczności 

lokalnej. 

3) Wykonawca w celu wykonania diagnozy wykorzysta dane zarówno 

publikowane, jak i niepublikowane z wielu źródeł, możliwie nie starszych niż 

z lat 2017-2019. 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, 

których Wykonawca, ze względów formalnych, nie będzie w stanie uzyskać,  

a możliwość taką będzie miał Zamawiający. 

4) Wykonawca w celu wykonania diagnozy dla każdego z trzech wymienionych 

obszarów wykona: 

a. badanie ankietowe interesariuszy wewnętrznych – badania online, 

b. badanie ankietowe mieszkańców – badania online, 
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c. Wywiady indywidualne z kluczowymi interesariuszami (5-7 osób np. 

prezydenci, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych) 

– wywiady online, 

d. warsztaty (np. przedstawiciele NGO, przedsiębiorcy, radni, pracownicy 

urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich itp.) - stacjonarnie. 

5) Wykonanie analizy potencjału ukierunkowane na zarysowanie wizji Miasta 

Konina w każdym z trzech wymienionych obszarów smart city – ze 

szczególnym naciskiem na identyfikację kluczowych problemów 

wymagających inteligentnych rozwiązań, w tym SWOT. Wartościowanie 

poszczególnych elementów analizy SWOT, przeprowadzenie analizy 

TOWS/SWOT, wskazanie optymalnego Planu Smart City – Konin. Wykonawca 

może zaproponować również inne pogłębione formy analiz (drzewo 

problemów: problemy-przyczyny-skutki; analiza benchmarkingowa), 

pozwalające na uzyskanie informacji o kluczowych problemach wymagających 

inteligentnych rozwiązań dla Miasta Konina. 

6) Opracowanie celów/kierunków smart city. Priorytetyzacja celów/kierunków 

pozwalających wcielić w życie wybrane aspekty smart city: 

a. z uwzględnieniem obiektywnie istniejących możliwości ich realizacji 

(czasowych, budżetowych, zasobów ludzkich, prawnych, technicznych itp.), 

b. z uwzględnieniem światowych megatrendów w obszarze smart city, 

c. ocena korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania określonych 

wyborów w kluczowych kwestiach rozwojowych smart city. 

7) Wskazanie i opracowanie na podstawie określonych celów głównych 

zadań/rekomendacji smart city wraz z ich priorytetyzacją oraz uwzględnieniem 

co najmniej informacji o: 

a. priorytet realizacji zadania, 

b. nazwie zadania, 

c. powiązaniu zadania z celami, 

d. podmiocie realizującym zadanie, 

e. opisie działań głównych, 

f. problemie jaki zadanie ma rozwiązać, 

g. prognozowanych korzyściach wynikających z realizacji, 

h. powiązaniu z innymi zadaniami, 

i.  orientacyjnej wartości zadania, 



 

Strona 7 z 19 

 

j.    rekomendacje w zakresie form finansowania i uzyskiwania dodatkowych 

przychodów przez miasto, 

k. okresie realizacji zadania, 

l.    beneficjentach/grupie docelowej, 

m. potencjalnych partnerach, 

n. barierach i ryzykach realizacji. 

8) Opracowanie ma definiować narzędzia/rozwiązania smart możliwe do 

wykorzystania dla Miasta Konina w jego codziennym funkcjonowaniu. 

9) Opracowanie zagadnień wymienionych w ppkt 5-7 z podziałem na trzy okresy: 

krótkoterminowy (np. do 3-5 lat, który wskaże działania w pełni 

wykorzystujące aktualny potencjał, w tym elementy wypracowane w ramach 

Strategii Konin. Zielone Miasto Energii), średnioterminowe (wymagające 

większego przygotowania zaplecza technologicznego) oraz długoterminowe 

(wizjonerskie). Zadania wizjonerskie mogą być podane bez orientacyjnej 

wartości zadania, ze względu na odległość w czasie i postęp technologiczny, po 

uprzednim wyrażeniu na powyższe zgody Zamawiającego. 

10)  Opracowanie systemu zarządzania Planu Smart City – Konin. Opracowanie 

optymalnego z punktu widzenia miasta modelu zarządzania procesem 

wdrażania w okresach krótko- i średnioterminowych. 

11)  Opracowanie optymalnego z punktu widzenia miasta modelu monitorowania, 

ewaluacji i aktualizacji Planu Smart City – Konin w okresach krótko-  

i średnioterminowych. Dobór wskaźników wraz z ich metryką (określenie typu, 

precyzyjnej nazwy, jednostki pomiaru, źródła danych, częstotliwości pomiaru, 

terminu pozyskania danych, metodologii pomiaru, sposobu dezagregacji, 

wartości bazowej, wartości docelowej). 

12)  Wskazanie Interesariuszy identyfikowanych pod kątem powiązania z danym 

obszarem merytorycznym/zadaniem smart city, których to aktywność jest 

nieodzowna na etapie budowania inteligentnego miasta. 

13)  Przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie przygotowania diagnozy. 

Wykonawca przedstawi metodologię oraz procedury konsultacji/warsztatów 

eksperckich i konsultacji społecznych do akceptacji przez Zamawiającego - 

ostateczne formy zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. Do zadań Wykonawcy należy zebranie, analiza i opracowanie 

informacji zgromadzonych w trakcie konsultacji. 
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14)  Harmonogram realizacji zadań przedmiotu umowy, w tym konsultacji, 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza łączenie 

konsultacji społecznych ze spotkaniami zespołu zadaniowego poprzez 

przeprowadzenie ich w tym samym miejscu i czasie (w ramach wizyt 

wskazanych w ppkt 16). 

15)  Współpraca z Zamawiającym w procesie konsultacji Planu Smart City – Konin, 

uczestnictwo w spotkaniach / spotkaniach online, udzielanie odpowiedzi na 

uwagi i zapytania oraz uczestnictwo i prezentacja dokumentów Planu Smart 

City – Konin na posiedzeniach Rady Miasta, Komisjach Rady Miasta. 

16)  Odbywanie niezbędnych wizyt stacjonarnie: minimum 4 wizyty, 1 wizyta = 1 

dzień, przy czym zakłada się, iż maksymalna liczba dni pod rząd (dzień po 

dniu), jaką Wykonawca może poświęcić na wizyty, to 2 dni. W ramach wizyt do 

zadań Wykonawcy należy uczestnictwo w wybranych spotkaniach zespołu 

zadaniowego przez przedstawiciela/li Wykonawcy (konsultanta) m.in. w celu 

wykonania warsztatów dla 3 obszarów smart, przeprowadzenia konsultacji 

społecznych / szkoleń w zakresie dotyczącym opracowania Planu Smart City – 

Konin. Zamawiający zapewnia odpowiednie miejsce w celu 

przeprowadzenia warsztatów / konsultacji stacjonarnych. Pozostałe 

konsultacje w miarę możliwości będą odbywały się drogą elektroniczną 

(mailową, telekonferencje) i telefoniczną lub w inny sposób wskazany przez 

Wykonawcę, pod warunkiem akceptacji takiej formy przez Zamawiającego. 

Wykonawca w ramach przedłożonego harmonogramu realizacji zadań 

przedmiotu zamówienia może zaproponować większą liczbę wizyt. Za wizytę 

nie uznaje się spotkania z Wykonawcą związanego z zawarciem umowy na 

realizację niniejszego zadania. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

zakłada się, iż wizyty w ramach harmonogramu realizacji zadań przedmiotu 

zamówienia mogą wyglądać następująco: 

a. 2 wizyty (online) – prezentacja zasad prac nad dokumentem, diagnoza. 

b. 3 wizyty (stacjonarnie) – warsztaty dla 3 obszarów smart. 

c. 1 wizyta (online) – analiza SWOT. 

d. 2 wizyty (online) – wyznaczanie celów/ kierunków i wizji, praca nad 

zadaniami. 

e. 1 wizyta (online) – określanie głównych zadań oraz wskaźników. 

f. 1 wizyta (stacjonarnie) – prezentacja projektu opracowania. 



 

Strona 9 z 19 

 

Ostateczny harmonogram realizacji zadań przedmiotu zamówienia Wykonawca 

przedłoży zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt 4. Termin realizacji 

zamówienia. W trakcie prac nad dokumentem harmonogram ten, za zgodą obu 

stron, może ulec zmianie. Warunki i tryb zmiany harmonogramu określa umowa. 

Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument dodatkowo na 

posiedzeniach Komisji Rady Miasta Konin (online) oraz na sesji rady miasta. Koszt 

wizyty należy uwzględnić w cenie opracowania. 

17)  Przygotowywanie z każdego etapu prac i spotkań (diagnoza, analiza SWOT, 

wyznaczanie celów/ kierunków i wizji, określanie głównych zadań, prezentacja 

projektu opracowania, pozostałe nie wskazane powyżej) 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 kalendarzowych 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. 

18)  Ze spotkań z zespołem Zamawiającego oraz z konsultacji społecznych należy 

sporządzać dokumentację fotograficzną oraz przygotować krótką informację 

medialną na temat przebiegu spotkań, które następnie należy przekazać 

w formie elektronicznej do Zamawiającego (wykonawca odpowiada za zgody 

uczestników spotkań na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku). Powyższe 

Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy w ciągu 1 dnia 

kalendarzowego 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. 

19)  Wszystkie protokoły z każdego etapu prac i spotkań o których mowa w pkt. 

17), informacje medialne o których mowa w pkt 18), zdjęcia z konsultacji wraz 

z końcowym dokumentem Planu muszą zostać przekazane ostatecznie 
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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). 

20)  Doradztwo przy działaniach związanych z promocją prac nad Planem Smart 

City – Konin.  

21)  Przedstawienie, po zawarciu umowy, rekomendowanej przez Wykonawcę 

metodologii prowadzenia prac wraz z harmonogramem działań: 

a. Zasady prowadzenia prac. 

b. Harmonogram działań z podziałem na poszczególne etapy prac. 

c. Zasady organizacji warsztatów eksperckich z Zamawiającym i konsultacji 

społecznych. 

d.  Zasady współpracy (w tym sposób wymiany informacji i kontaktów, 

organizacji spotkań) i inne kwestie organizacyjno-porządkowe. 

e. Analiza składu zespołu po stronie Wykonawcy dla realizacji zamówienia. 

f. Opracowanie założeń działań informacyjno-promocyjnych dotyczących prac 

związanych z opracowaniem treści Planu Smart City – Konin. 

22)  Zapoznanie się Wykonawcy z dotychczasowymi diagnozami i analizami SWOT 

dotyczącymi Miasta Konin na podstawie przedstawionych przez 

Zamawiającego dokumentów, w tym co najmniej: 

a. Strategią Rozwoju Miasta Konin – Konin. Zielone Miasto Energii. Plan 2020-

2030.   

b. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta. 

c. Wnioskami o przyznanie dotacji (koncepcja projektu) w ramach Akademii 

Miast Przyszłości. 

23)  Zakres prac nad dokumentacją:  

a. Opracowanie w języku polskim dokumentu Planu Smart City – Konin 

zawierającego co najmniej następujące zagadnienia: wprowadzenie, opis 

metodologii, wskazanie zastosowanych narzędzi, diagnoza, wizja, cele, 

zadania, system zarządzania realizacją strategii (system wdrażania, 

monitorowania i ewaluacji, aktualizacji), informacje o konsultacjach 

społecznych (opis, wyniki, informacje o uwagach składanych oraz 
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uwzględnionych). Ostateczny schemat dokumentu Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji. 

b. Streszczenie dokumentu na maks. 2-3 stronach w formacie A4 - zestawienie 

kluczowych wątków Strategii Smart City Miasta Konin, w języku polskim  

i angielskim. 

c. Dokument Planu Smart City – Konin, jak i jego streszczenie, musi być 

utrzymane w nowoczesnej konwencji wizualnej, zgodnie z przyjętą 

Identyfikacją Wizualną Miasta Konin, z atrakcyjnymi zdjęciami 

przygotowanymi przez Wykonawcę (w zakresie poglądowych rozwiązań 

smart city), jaki i zdjęciami miasta (dostarczonymi przez Zamawiającego),  

a także dużą ilością ikonografik/rysunków 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. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy dostępną Księgę Znaków wraz z podstawowym pakietem 

piktogramów, które są częścią Identyfikacji Wizualnej Miasta Konina. 

d. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji na temat Planu Smart City – 

Konin dla następujących grup (spotkanie otwarte): mieszkańcy, radni, 

media, organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy. Wykonawca na polecenie 

Zamawiającego zaprezentuje dokument również na posiedzeniach Komisji 

Rady Miasta Konina oraz na sesji rady miasta. Koszt tych wizyt należy 

uwzględnić w cenie opracowania. 

e. Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną w formacie ppt/pptx (lub 

innym umożliwiającym zamieszczenie materiału na stronie internetowej) 

podsumowującą powstały dokument, w tym: diagnozę, cele, założenia 

Planu a także raport z konsultacji dokumentu celem zaprezentowania 

wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja powinna zawierać poza 

częścią opisową elementy graficzne, tabele, wykresy itp. 

f. Dokumentacja oraz wszelkie materiały powinny być oznakowane zgodnie  

z wytycznymi projektu o dofinansowanie oraz otrzymanym od 

Zamawiającego logo projektu. 
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3.1. Kod CPV: 

73200000 - 4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju 

3. Termin wykonania zamówienia: 

1) Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy Zamawiający określa 

maksymalnie do 31 stycznia 2023 roku. Termin ten jest końcowym terminem 

wykonania przedmiotu zamówienia, w trakcie którego, m.in. Wykonawca 

powinien przygotować diagnozę, projekt dokumentu strategicznego, 

przeprowadzić konsultacje społeczne, a po nich przedstawić Zamawiającemu 

ostateczny dokument. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony 

odpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2) Etap prac: 

a. Do 31 maja 2022 r. wykonanie diagnozy SWOT/TOWS, konsultacje 

społeczne (wykonawca otrzyma 30% należności wynagrodzenia po 

zakończeniu realizacji praz związanych z tym etapem). 

b. Nie później niż do 31 sierpnia 2022 r. – wyznaczenie celów/kierunków 

i wizji na określenie głównych zadań, konsultacje społeczne, 

przygotowanie projektu opracowania. 

c. Nie później niż do 30 września 2022 r. – przekazanie streszczeń, 

przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji na temat Plan Smart City – 

Konin. 

d. Nie później niż do 31 stycznia 2023 r. – przekazanie ostatecznej wersji 

opracowania zaakceptowanej wcześniej przez Zamawiającego 

(wykonawca otrzyma 70% należności wynagrodzenia po zakończeniu 

realizacji praz związanych z tym etapem). 

3) Szczegółowy harmonogram prac zaproponowany przez Wykonawcę, stanowić 

będzie załącznik nr 1 do Umowy.  
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4. Warunki udziału w postepowaniu: 

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 

 minimum 1 specjalistą koordynatorem ds. planowania i zarządzania 

strategicznego – posiadającym doświadczenie zawodowe 

w koordynacji/kierowaniu działaniami w co najmniej 3 procesach 

opracowania strategii rozwoju lub innych dokumentów strategicznych 

dotyczących rozwoju na poziomie krajowym lub wojewódzkim lub 

powiatowym lub gminnym, w szczególności w zakresie badań i analiz 

społeczno-gospodarczych, opracowania metodologii badań społecznych, 

formułowania celów rozwoju i określania sposobu ich realizacji, wdrażania 

dokumentów programowych i zarządzania programami rozwojowymi na 

poziomie krajowym lub wojewódzkim lub powiatowym lub gminnym 

w ostatnich 5 latach,  

 minimum 1 specjalistą ds. planowania i zarządzania strategicznego – 

posiadającym doświadczenie zawodowe w co najmniej  2 procesach realizacji 

strategii rozwoju lub innych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju 

na poziomie krajowym lub wojewódzkim lub powiatowym lub gminnym, 

w szczególności w zakresie badań i analiz społeczno-gospodarczych, 

opracowania metodologii badań społecznych, formułowania celów rozwoju 

i określania sposobu ich realizacji, wdrażania dokumentów programowych 

i zarządzania programami rozwojowymi na poziomie krajowym lub 

wojewódzkim lub powiatowym lub gminnym w ostatnich 3 latach,  

 minimum 1 specjalistą ds. komunikacji społecznej – posiadającym 

doświadczenie zawodowe w co najmniej 3 procesach w zakresie 

koordynowania tj. przygotowywania, moderowania i raportowania konsultacji 

społecznych oraz prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych,  

 minimum 1 specjalistą ds. wdrożeń cyfrowych – posiadającym 

doświadczenie zawodowe w co najmniej 2 procesach w zakresie wdrażania 

narzędzi cyfrowych, systemów informatycznych w administracji publicznej na 

poziomie krajowym lub wojewódzkim lub powiatowym lub gminnym. 
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Uwaga: kompetencje wskazane w lit. a) tiret pierwsze i trzecie lub w lit. a) 

tiret drugie i trzecie mogą być łączone przez jedną osobę. 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego, Wykonawca powinien wskazać, że 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w okresie prowadzenia działalności) 

zrealizował prawidłowo co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu 

dokumentów z zakresu smart city dla administracji publicznej (strategia 

smart city) lub innych dokumentów strategicznych – rozwojowych dla 

administracji publicznej, które w części zostały poświęcone rozwiązaniom 

smart city. Za „część poświęconą rozwiązaniom smart city” Zamawiający 

rozumie rozdział. 

Uwaga 1 Informacja potwierdzająca ww. doświadczenie w opracowaniu 

strategii smart city dla administracji publicznej oraz innych dokumentów 

strategicznych – rozwojowych dla administracji publicznej winna wprost 

wynikać z tytułu danego opracowania lub tytułów rozdziałów. Wskazany 

dokument w nazwie tytułu / rozdziału powinien zawierać słowo: „SMART 

CITY”. 

Należyte wykonanie wykazanych usług powinno być potwierdzone 

dokumentami (np. referencjami) lub innymi dowodami, załączonymi do 

oferty. 

c) Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów i akcji 
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 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć w celu udziału 

w postępowaniu: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 

 oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

– wykaz usług - załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usług 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach 

wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 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 odrzucona. 

5. Kryteria wyboru oferty: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

kryterium:  

a) Cena brutto (C) – 60%  

b) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie 

opracowania strategii rozwoju lub innych dokumentów strategicznych 

(D) – 40 %  

2. Ocena kryterium C - cena brutto zostanie dokonana poprzez zastosowanie 

następującego wzoru:  
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 Cena brutto oferty najtańszej 

 C =  -------------------------------------------  x 60% (waga kryterium) x 100 pkt. 

 Cena brutto oferty badanej  

3. Ocena kryterium D - zostanie dokonana na podstawie liczby opracowanych 

przez osobę wskazaną przez Wykonawcę jako specjalista koordynator ds. 

planowania i zarządzania strategicznego - strategii smart city dla administracji 

publicznej oraz innych dokumentów strategicznych – rozwojowych dla 

administracji publicznej, które w części zostały poświęcone rozwiązaniom 

smart city na poziomie krajowym lub wojewódzkim lub powiatowym lub 

gminnym, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty. 

Za „część poświęconą rozwiązaniom smart city” Zamawiający rozumie rozdział. 

Punkty przyznane zostaną w następujący sposób (punkty przyznane w ramach 

kryterium D nie sumują się):  

a) opracowanie 3 strategii smart city dla administracji publicznej/innych 

dokumentów strategicznych – rozwojowych dla administracji publicznej, które 

w części zostały poświęcone rozwiązaniom smart city - 10 pkt  

b) opracowanie 4 lub 5 strategii smart city dla administracji publicznej/innych 

dokumentów strategicznych – rozwojowych dla administracji publicznej, które 

w części zostały poświęcone rozwiązaniom smart city - 20 pkt  

c) opracowanie 6 lub 7 strategii smart city dla administracji publicznej/innych 

dokumentów strategicznych – rozwojowych dla administracji publicznej, które 

w części zostały poświęcone rozwiązaniom smart city - 30 pkt 

d) opracowanie 8 i więcej strategii smart city dla administracji publicznej/innych 

dokumentów strategicznych – rozwojowych dla administracji publicznej, które 

w części zostały poświęcone rozwiązaniom smart city - 40 pkt 

Informacja potwierdzająca doświadczenie w opracowaniu strategii smart city 

winna wprost wynikać z tytułu danego opracowania lub tytułów rozdziałów. 

Wskazany dokument w nazwie tytułu / rozdziału, powinien zawierać 

słowo: „SMART CITY”. 
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UWAGA 1. Przy ocenie kryterium D - Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko 

osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu (pkt 4 lit. a). Na potrzeby kryterium będą 

oceniane/punktowane tylko te dokumenty (wykonane przez specjalistę 

koordynatora ds. planowania i zarządzania strategicznego), które NIE ZOSTAŁY 

wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

(wykazane ponad warunek udziału w postępowaniu) oraz zostały dodatkowo 

wykonane dla administracji publicznej oraz zawierają w tytule opracowania / 

rozdziału: „SMART CITY”. Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

doświadczenie osób w pkt 4. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 

UWAGA 2. W przypadku przedstawienia więcej niż 1 osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia w zakresie określonym w pkt 4 lit. a) tiret pierwsze, do 

końcowej oceny zostanie uwzględniona osoba, która otrzyma największą 

liczbę punktów. 

4. Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona wg wzoru: Ocena = C + D  

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną 

liczbę punktów. 

6. Miejsce i sposób składania oferty:  

a) elektronicznie na adres: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl 

z dopiskiem: Oferta na opracowanie „Plan Smart City – Konin” 

b) termin składania ofert: 7.02.2022 r. do godziny 12:00  

c) sposób składania oferty: scan podpisanego własnoręcznie formularza 

ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami lub podpisany 

podpisem elektronicznym formularz ofertowy wraz z wymaganymi 

załącznikami i dokumentami. 

Ponadto:  

1. Zamawiający wymaga, by oferta złożona została na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

mailto:miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl


 

Strona 18 z 19 

 

2. Zamawiający wymaga, by oferta złożona została wyłącznie w języku polskim. 

3. Zamawiający wymaga, by oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do 

składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,   

w innym przypadku niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.   

4. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert równoważnych/ 

wariantowych/częściowych.  

5. Wykonawca ma możliwość zmiany lub wycofania oferty do terminu składania 

ofert.  

6. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie i zwraca się ją Wykonawcy.  

7. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia ofert lub ich wyjaśnienia.  

8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

9. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

koszty poniesione przez Wykonawców  w związku z przygotowaniem  

i dostarczeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

7. Istotne postanowienia umowy  

Zamawiający załącza wzór umowy – załącznik nr 3  

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  

Mirosław Jeżyk  

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

e-mail: miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl   

mailto:miroslaw.jezyk@konin.um.gov.pl
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tel. 63 2401 341 

9. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – wykaz opracowań  

 Załącznik nr 3 – wzór umowy  

 Załącznik nr 4 – oświadczenia  

Kierownik Wydziału Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Koninie 

/-/ Zenona Sroczyńska 
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