
 

 

                                             Kielce, 22.04.2022r. 

UA-I.271.2.2022 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce zaprasza do złożenia 
oferty na opracowanie pod nazwą: 

 „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021-2027” 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Urząd Miasta Kielce 

Wydział Urbanistyki i Architektury 

Biuro Planowania Przestrzennego 

ul. Kozia 3, 25 - 514 Kielce  

tel. 0-41 3676 6361 Fax 0-41 344 47 88 strona internetowa: www.um.kielce.pl 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

Opracowanie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2021-2027”  

Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji zawiera załączony opis przedmiotu zamówienia,  

wzór umowy oraz niniejsze zaproszenie.  

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

 

III. TERMIN WYKONANIA: 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Opracowanie częściowe I etap- 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Opracowanie częściowe II etap- 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Opracowanie końcowe (III etap) – 14 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

IV. OBLICZENIE CENY OFERTY: 

Cena brutto powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 

podlegały waloryzacji. 

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny – 100%.    

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert.  Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

3. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół a oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę 

zostanie poinformowany drogą telefoniczną. 



VI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY: 

1. Termin wykonania zamówienia – wskazany w umowie: 

Opracowanie częściowe I etap- 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Opracowanie częściowe II etap- 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Opracowanie końcowe (III etap) – 14 miesięcy od daty podpisania umowy 

2. Termin na zapłatę faktur – do 14 dni od dnia doręczenia faktury po wcześniejszym podpisaniu 

przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. 

3. Warunki umowy sprecyzowane zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszego zaproszenia. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie 

usługi polegające na wykonaniu programów rewitalizacji, w tym przynajmniej jednego 

programu rewitalizacji dla miasta powyżej 50 000 mieszkańców.   

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych 

usług wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia oraz referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli 

Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy 

b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej dwoma osobami, z których każda posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 

usług w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem  składania ofert, polegających na opracowaniu 

programu rewitalizacji. 

Do oferty należy dołączyć wykaz osób wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do niniejszego 

zaproszenia. 

 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.  
 

1. Wymogi formalne: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wypełnioną i podpisaną wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia; 

2) W ofercie należy wskazać cenę ofertową brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)  

za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo  

i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia   

wynikające z przekazanych informacji, jak również nie ujętych w nich, a bez których nie  

można wykonać zamówienia. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności   

nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, w tym element ryzyka. 

2. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam 

terminu składania ofert. 

2) Opakowanie oferty musi być opatrzone: 

− adresem Zamawiającego:   

Gmina Kielce - Wydział Urbanistyki i Architektury 

                          Biuro Planowania Przestrzennego 

                          ul. Kozia 3, 25 - 514 Kielce  

− napisem:   

Oferta na wykonanie  „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce 
 na lata 2021-2027” 

                        Nie otwierać przed dniem  05.05.2022 r. godz. 13.30  

3. Miejsce złożenia ofert 

Urząd Miasta Kielce 

Wydział Urbanistyki i Architektury 

Biuro Planowania Przestrzennego 

ul. Kozia 3, 25 - 514 Kielce  

 
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
      Termin złożenia oferty upływa w dniu  05.05.2022 r. o godz. 13.00 

 

X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:  

cena – 100%. 

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

3. Sposób oceny ofert 

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                          C min. 

               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 

                          C bad. 

gdzie: 

C  –  ilość punktów oferty badanej, 

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 

C bad. – cena oferty badanej. 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W sytuacji, w której zostaną złożone oferty o tej samej cenie – kryterium decydującym o 

wyborze oferty będzie liczba wykonanych opracowań. 

 



XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej  

ze względu na to, że zostały złożone oferty  o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach.  

2. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej  

za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia  

i projektu umowy oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu.  

4. OSOBA DO KONTAKTU:  
Paulina Moskal  tel. 41 36 76 361.    
 

 

Podane, przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach: 

1. W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem 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, zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce; 

2) w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych Wykonawcy, może on 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl; 

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu 

komunikacji związanej z wykonaniem umowy,; 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym 

podmiotem; 

5) przekazane przez Wykonawcę dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i 

przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa z 

zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ze względu bezpieczeństwa 

prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń; 

6) Wykonawcy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po 

okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

7) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 

Administratora, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

9) podanie danych osobowych przez Wykonawcę, jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy, 

a brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwiałby jej zawarcie; 

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy wyraża jednocześnie zgodę na opisany w niniejszym ustępie 

sposób i cel przetwarzania danych osobowych, podanych przy zawarciu umowy; 



11) Wykonawca, ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 5 i 6. 

2. Zasady przetwarzania danych opisane w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osób wskazanych 

do reprezentacji Wykonawcy będącego osobą prawną albo podmiotem nie posiadającym osobowości 

prawnej oraz osób wskazanych do kontaktów z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że poinformował 

on te osoby, o zasadach przetwarzania danych, opisanych w ust. 1. 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1  - Wzór umowy, 

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik Nr 3 – Wzór oferty. 

Załącznik Nr 4 – Wykaz usług. 

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


