
  

 

 

 

 

 

 

 

UA.670.43.2021 

Konin, 18.01.2022 r. 

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – 

zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

w ramach projektu pn.: „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach 

wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie zasady konkurencyjności 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 Programu 

„Zielona przestrzeń” – zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin  

NIP 665-28-99-834, Regon 311019036 

tel. 63 2401111 

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

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – 

zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach realizacji 

projektu „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju 

miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-

2020 oraz z budżetu państwa. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – zrównoważone 

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

Kod CPV: 71410000-5  Usługi planowania przestrzennego 

 

1) Program, który opracowany będzie w formie Masterplanu, to strategiczny 

dokument planistyczny, którego celem ma być określenie sposobu postępowania 

z terenami zielonymi na terenie całego miasta Konina. Stanowić ma program 

zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej ze 

szczególnym nastawieniem na różne rodzaje terenów zielonych oraz na 

ewentualne wprowadzenie zieleni w przestrzenie deficytowe. Dokument należy 

opracować w taki sposób, aby kompleksowo obejmował system przygotowania  

i realizacji działań planistycznych, inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu, będącego 

przedmiotem zamówienia. Program powinien składać się z: 

- części analitycznej, 

- części koncepcyjnej. 

 

W części analitycznej należy zawrzeć: 

a) ocenę stanu istniejącego (zdefiniowanie obszarów i granic różnych typów 

zieleni, terenów z deficytem zieleni oraz terenów zdegradowanych) –  

w formie opisowej i graficznej, 

b) analizę terenów zielonych w nawiązaniu do ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – w formie graficznej, 

c) waloryzację terenów zielonych - w formie opisowej i graficznej, 

d) analizę terenów chronionych przyrodniczo w granicach miasta w formie 

opisowej i graficznej, 

e) określenie powiązań terenów zielonych z otoczeniem (zabudowa 

mieszkaniowa, korytarze ekologiczne, szlaki wodne, kompleksy zieleni), 

f) analizę hydrograficzna w powiązaniu z terenami zielonymi, wyspami ciepła, 

obszarami nadmiernie zabetonowanymi - w formie opisowej i graficznej, 



  

 

 

 

 

 

 

 

W części koncepcyjnej należy przedstawić: 

a) zestawienie rankingowe terenów zielonych oraz określenie priorytetów  

w zakresie ich zagospodarowania – w formie opisowej i graficznej, 

b) określenie docelowego sposobu funkcjonowania i zagospodarowania 

terenów zielonych, kierunki rozwoju poszczególnych elementów systemu - 

w formie opisowej i graficznej, 

c) propozycje etapowania poszczególnych inwestycji, 

d) propozycje działań w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury, 

e) listę i opis proponowanych nowych inwestycji (nowe parki, skwery, parki 

kieszonkowe, place), 

f) proponowane ewentualne zmiany w dokumentach planistycznych 

dotyczące terenów zielonych, 

g) zestawienie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, 

h) opracowanie programu włączenia mieszkańców i podmiotów prywatnych 

w proces tworzenia i utrzymania terenów zielonych (ogrody społeczne i 

sąsiedzkie, zazielenianie balkonów, zielone ściany, wdrażanie 

indywidualnych rozwiązań w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury), 

i) identyfikacja interesariuszy procesu konsultacji społecznych, 

j) podsumowanie procesu konsultacyjnego. 

 

2) Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym podczas 

całego procesu tworzenia Programu. 

 

3) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przeprowadzenia 1 konsultacji społecznych na etapie tworzenia Programu 

(udział np. w zaplanowanych spotkaniach informacyjnych, warsztatach 

projektowych, zajęciach promocyjno-edukacyjnych), 

b) rozpatrzenia wspólnie z Zamawiającym wniosków, zastrzeżeń i uwag 

zgłoszonych w czasie konsultacji projektu, analizę i dokonanie ewentualnych 

poprawek w dokumencie, 

c) opracowania wniosków z procesu konsultacji. 



  

 

 

 

 

 

 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji w razie konieczności treści 

przygotowanego Programu oraz udzielania odpowiedzi na pytania jakie mogą 

pojawić się w trakcie takiej prezentacji. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu opracowanego 

Programu w formie: 

a) w wersji drukowanej trwale połączonej w 3 egzemplarzach; 

b) w wersji elektronicznej - na płytach CD lub DVD - w postaci plików 

w formacie „shp” i "pdf" oraz w wersji edytowalnej z rozszerzeniem "doc" - 2 

egzemplarze. 

6) Wykonawca musi posiadać biegłość w opracowywaniu wysokiej jakości map, 

pożądane jest generowanie Programu w standardzie GIS, np. w oparciu  

o miejski system informacji przestrzennej. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 

15.02.2023 r. Termin ten jest końcowym terminem wykonania przedmiotu 

zamówienia, w trakcie którego, m.in. Wykonawca powinien przygotować projekt 

dokumentu strategicznego, przeprowadzić konsultacje społeczne, a po nich 

przedstawić Zamawiającemu ostateczny dokument. Odbiór przedmiotu 

zamówienia zostanie potwierdzony odpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

a) posiada wiedzę i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do 

prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji 

głównego projektanta zgodne z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wykonała  

z należytą starannością, prawidłowo i fachowo (samodzielnie lub w zespole 



  

 

 

 

 

 

 

 

jako główny projektant lub w innej funkcji o podobnym charakterze i zakresie 

odpowiedzialności) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to  

w okresie prowadzenia działalności gospodarczej - 2 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego o powierzchni minimum 30 ha dla miasta 

o liczbie mieszkańców minimum 50 000 lub 1 opracowanie w formie 

Masterplanu; 

b) nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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, 

• 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. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz opracowań planistycznych – 2 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego o powierzchni minimum 30 ha dla miasta o liczbie 

mieszkańców minimum 50 000 lub 1 opracowania w formie Masterplanu  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie prowadzenia działalności 

gospodarczej, które zostaną potwierdzone załączonymi referencjami, 

protokołami lub innymi dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie 

wskazanych usług, 

b) podpisane oświadczenie potwierdzające brak powiązań osobowych 

i kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących 

kryteriów oceny:  

1) cena - 70% 

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30% 

 

Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się na podstawie poniższego wzoru: 

1) cena: 

  cena brutto oferty najtańszej 

C = __________________________________  x 70 pkt 

cena brutto oferty badanej 

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 70 

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 wykonanie przedmiotu zamówienia do 15.01.2023 r. – 10 pkt 

 wykonanie przedmiotu zamówienia do 15.12.2022 r. – 20 pkt 

 wykonanie przedmiotu zamówienia do 15.11.2022 r. – 30 pkt 

 

Liczba punktów możliwa do uzyskania: 30 

 
VII. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

a) elektronicznie na adres: monika.adamczyk@konin.um.gov.pl  

z dopiskiem: Oferta na opracowanie Programu „Zielona przestrzeń” – 

zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miejskiej 

b) termin składania ofert: 31.01.2022 r. do godziny 12:00 

c) sposób składania oferty: scan podpisanego własnoręcznie formularza ofertowego 

wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami lub podpisany podpisem 

mailto:monika.adamczyk@konin.um.gov.pl


  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 bez otwierania 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. 

 

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Zamawiający załącza wzór umowy – załącznik nr 2 

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA 

Monika Adamczyk 

Wydział Urbanistyki i Architektury 



  

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Koninie 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

email: monika.adamczyk@konin.um.gov.pl 

 

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

 załącznik nr 2 – wzór umowy, 

 załącznik nr 3 – wykaz opracowań planistycznych, 

 załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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