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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartoci poniej 30 000 euro 

1.Zamawiaj4cy 

Gmina Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin 

2.Tryb zamówienia 
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164) przepisów wiw ustawy nie stosuje sic. Postcpowanie o udzielenie zamówienia 
bçdzie prowadzone w trybie uproszczonym. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Leoncin na lata 2016-
2020 zgodnie z ustaw4 o samorzqdzie gminnym, wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz aktualnymi dokumentami 
unijnymi, krajowymi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi. Program Rewitalizacji bçdzie 
stanowil podstawç do aplikowania o §rodki finansowe w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj ewództwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Opracowanie Programu 
Rewitalizacji ma zapewnié zintegrowane i diugofalowe podejcie do procesu zmian i odnowy 
zdegradowanych obszarów gminy. Std tet dokument jak i sam proces jego sporz4dzania powinien 
mieó charakter wieloaspektowy dotyczqcy takich obszarówjak problemy spoeczne, gospodarcze, 
stan rodowiska, czy dostcp do infrastruktury. Program powinien okre1a6 propozycjç zadañ 
zmierzajqcych do wyprowadzenia rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, 
scharakteryzowanych poprzez wskaniki i kryteria niezbçdne przy opracowywaniu wniosków o 
wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Projekty powinny obejmowaó zarówno dzialania inwestycyjne (tzw. ,,dzialania 
twarde"), jak i zwiqzane z nimi dzialania aktywizacyjne sprzyjajce rozwizywaniu problemów 
spolecznych (tzw. ,,dzialania mickkie"), wystçpujce w obszarach wskazanych do rewitalizacji. 
Przygotowaniu opracowania powinny r6wnie2 towarzyszyá szerokie konsultacje spoleczne. 

4.Warunki ziecenia: 

Program Rewitalizacji Gminy Leoncin bçdzie stanowil podstawç do aplikowania o grodki 
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 i powinien byó opracowany zgodnie Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. 
Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiqzany bçdzie do przeprowadzenia pelnej 
diagnozy s1uqcej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapami) oraz 
zdefiniowaniu dotykajcych go problemOw, a nastçpnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. 



3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji okreglajq Wytyczne w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Program Rewitalizacji powinien posiadaá nastçpujce cechy i zawartoé (elementy): 
komp1eksowo6 programu rewitalizacji, koncentracjç programu rewitalizacji, 
komp1ementamoá programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komp1ementamoé 
przestrzenn4, komp1ementarnoé prob1emow, komp1ementarnoá miçdzyokresowq, 
komp1ementamoé fródet finansowania, realizacjç zasady partnerstwa i partycypacji. 
Program Rewitalizacji powinien r6wnie2 zawieraá listç planowanych, podstawowych 
projektów i przedsiçwzieá rewitalizacyjnych. 

4. Minimalnq zawartoé programu rewitalizacji okre1a zalqcznik (cechy i elementy programów 
rewitalizacji) do ww. Wytycznych 

5. Zgodnie z obowizujqcymi przepisami prawa Program Rewitalizacji bedzie podlegal ocenie 
Instytucji Zarz4dzajcej RPO WM, w zwiqzku z czym Wykonawca zobowizany bedzie do 
dostosowania go do ewentualnych uwag w/w Instytucji. Ponadto ostateczny termin 
wykonania Programu Rewitalizacji moe zostaé przed1uony do chwili zatwierdzenia go 
przez IZ RPO WM. 

6. Wykonawca bçdzie odpowiedzialny za zaangazowanie spo1ecznoci lokalnej 
rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby rózne grupy 
interesariuszy mogly wspóldecydowaá o jego ksztatcie na kadym etapie tego procesu 
(diagnozowanie, programowanie, wdrazanie, monitorowanie). Wykonawca bçdzie 
zobowiqzany do przeprowadzenia minimum trzech konsultacji spolecznych oraz do 
zredagowania koñcowej wersji dokumentu. Wykonawca musi przeprowadzió konsultacje w 
poniej przedstawionych forinach: 
a) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomoc4 grodk6w 

komunikacji elektronicznej, w szczeg61noci poczty elektronicznej tub formularzy 
zamieszczonych na stronie Internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie Internetowej projektu; 

7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowüzuje sic do uczestnictwa w spotkaniach z 
radnymi Rady Grainy w Leoncinie oraz podmiotami dzialajqcymi na obszarach 
zdegradowanych, a take prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji 
Rady Gminy. 

8. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji majq zostaé zebrane i przetworzone 
przez Wykonawcc. 

9. Wykonawca bçdzie zobowi4zany do skonsultowania wstçpnej wersji dokumentacji i 
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Zamawiaj4cego. 

10. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowizany bçdzie do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddzialywania na §rodowisko (jako element warunkowy, uza1eniony od uzgodnienia 
ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia koniecznoci przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddzialywania na grodowisko Wykonawca sporzqdza Prognozc 
oddzialywania na §rodowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawieraó 
informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostcpnieniu 
informacji o grodowisku i udziale spoleczeñstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach 
oddzialywania na grodowisko (tekstjednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pón. zm.) oraz 
powinna byá zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca 
zobowiqzany bçdzie do uaktualnienia Prognozy oddzialywania na §rodowisko projektu 
Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów. 

11. Dokumentacja stanowktca przedmiot umowy bçdzie sporzdzona przez Wykonawcc i 
przekazana Zamawiajcemu w 5 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiqca 
przedmiot zamówienia bçdzie przekazana Zamawiajqcemu take w formie cyfrowej 
edytowalnej. 

12. W przypadku koniecznoci uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 
przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje jq do aktualnych 
wytycznych na polecenie Zamawiaj4cego. Wykonawca zobowizany bçdzie do dwukrotnej 
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aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpatnie, kazda kolejna aktualizacja bedzie 
przedmiotem odrebnego ziecenia. Zleceniodawca ustala, ze czas na zgoszenie koniecznoci 
dwóch nieodplatnych aktualizacj i wynosi p6l roku od daty podpisania protokotu odbioru 
Program 

13. Po zrealizowaniu zamówienia calkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz 
z mo1iwociq przetwarzania, powielania i modyfikowania, bçdq nalezaly do 
Zamawiajcego. 

14. Analiza i diagnoza, o których mowa w pkt. 2, powinna obejmowaá swoim zakresem 
wszystkie soectwa Gminy Leoncin i opieraé sic na mozliwie najnowszych dostçpnych 
danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w okre1onym temacie Wykonawca 
bçdzie zobowizany do ich zebrania we wiasnym zakresie. 

15. Wykonawca zobowizuje sic do przedstawiania harmonogramu prac nad Programem 
Rewitalizacji w cigu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiajqcym. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1) opracowania i przedstawienia Zamawiajcemu w czasie 7 dni od dnia podpisania umowy 
szczegOlowego harmonogramu realizacji zadania - harmonogram podlegaé bçdzie zatwierdzeniu 
przez Zamawiajcego; 

2) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji poprzedzonych przeprowadzeniem 
analizy, wykorzystujc obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do 
lokalnych uwarunkowañ; 

3) przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na grodowisko (w przypadku koniecznoci jej 
przeprowadzenia); 

4) przeprowadzenia procesu konsultacji spolecznych w formie ankietyzacji, sondy, wywiadu wród 
mieszkañców, ekspertów i interesariuszy maj4cych na celu pozyskanie opinii, stanowisk i pomysów 
dot. problemów na terenie Gminy, obszarów zdegradowanych, koniecznych przedsiçwziçé 
rewitalizacyjnych; 

5) przeprowadzenia 2 dniowego (po 8h) szkolenia z zakresu problematyki rewitalizacji, w tym 
procesu konsultacji spolecznych w formic warsztatów dia pracowników samorzdu oraz 
pracowników OPS w tym: zapewnienie trenera, materialów szkoleniowych, catering; 

6) przeprowadzenia konsultacji spolecznych ze wszystkimi grupami interesariuszy— I spotkanie 
opracowanie materialów potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych (tj. pisma, 
ogloszenia, itp.) - wydruk i dystrybucja materiaów oraz zorganizowanie konsultacji nalezy do 
Zamawiajqcego; 

7) udzial w konferencji otwierajcej oraz zamykajcej projekt - zapewnienie po 2 prelegentow na 
kadej z konferencji. Po stronie Zamawiajqcego lezy zapewnienie sali, obsiugi oraz cateringu. 

8) uzyskania wszelkich innych opinii i uzgodnien wymaganych przepisami prawa odnonie 
opracowania Program Rewitalizacj i; 

9) uczestnictwa w posiedzeniach Komisji i sesji Rady Gminy dotyczqcych PRGL; 

10) przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia 
projektu uchwaly Rady Gminy; 

11) prezentacji zaoeñ i celów PR oraz gotowego dokumentu na sesji Rady Gminy 
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12) Wykonawca przeniesie na Zamawiajcego autorskie prawa maj qtkowe do wykonanego dziela - 
bez dodatkowego wynagrodzenia; 

13) wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji maj4 zostaó zebrane i przetworzone 
przez Wykonawcç; 

14) Wykonawca bçdzie zobowizany do skonsultowania wstepnej wersji dokumentacj i i wykonania 
jej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Zamawiajcego; 

15) Program Rewitalizacji Grainy Leoncin na lata 2016-2020 bçdzie podlegal ocenie Instytucji 
zarzqdzajcej RPO WM, w zwizku z tym Wykonawca zobowizany bçdzie do dostosowania go do 
ewentualnych uwag ww. instytuCji. 

16) Wykonawca bçdzie zobowiqzany do wyznaczenia osoby do realizacji zamówienia i wspólpracy z 
Zamawiajcym w celu wlaciwej realizacji zadania, która bçdzie zobowizana do bezporedniej 
wspólpracy z Zamawiajcym, kontaktów z przedstawicielami Zamawiajqcego, koordynowania prac 
w trakcie opracowania Programu, konsultacjach spolecznych w terminach uzgodnionych z 
Zamawiajqcym; 

17) Dokumentacj a stanowiqca przedmiot Zamówienia bçdzie sporzdzona przez Wykonawcç i 
przekazana Zamawiajcemu w 5 egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie cyfrowej 
edytowalnej na plycie CD. Szczegoly sposobu realizacji i rozliczenia zamówienia uregulowane 
zostan4 w umowie zawartej pomiçdzy Zamawiajcym a Wykonawcq. 

5. Kryterium oceny ofert 

1) Cena —80% 

1) Cena obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cenç za 
przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowicym zacznik do 
niniejszego zapytania. 
Cena oferty uwzglçdnia wszystkie zobowizania wykonawey, musi bye podana w PLN cyfrowo z 
dokladno§eiq do dwóch miejsc p0 przecinku i slownie. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do 
tego kryterium moe uzyskaé maksymalnie 80 punktów. 
Pozostalym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza i1oC punktów. 
Ocena ofert zostanie dokonana wedlug poniszego algorytmu: 

cena brutto oferty z najni2szq cen 
Liczba punktów ,,C" = 

	

	 x 80 punktow 
cena brutto oferty badanej 

2) Dowiadczenie wykonawcy (DW) w przygotowaniu dokumentów strategicznych diajednostek 
samorzqdu terytorialnego - 20% 

W tym kryterium zostan4 przyznane punkty jezeli Wykonawca wykaze ze: 
a. opracowal co najmniej 3 dokumenty strategiczne - 7 pkt 
b. opracowal co najmniej 5 dokumentów strategicznych - 14 pkt. 
c. opracowal co najmniej 7 dokumentów strategicznych —20 pkt. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskae max. 20 pkt. 
Jee1i wykonawea nie przedozy zahcznika nr 2— wykaz uslug - oferta w tym kryterium otrzyma 0 



punktów. Za dokument strategiczny zamawiajcy uzna np. strategic/program rozwoju 
gminy/powiatu/województwa, program gospodarki niskoemisyjnej, strategic rozwüzywania 
problemów spolecznyeh, program rewitalizacji itp. 

3) Ostatecznq ocenq punktow4 kazdej z ocenionych ofert stanowiá bçdzie suma liczby punktów 
przyznanych w kazdym kryterium wedlug wzoru: LP= K,,C" + K ,,DW" Gdzie: LP - Eqczna liczba 
punktów uzyskanych przez ofertç K ,,C" - i1oé punktów w kryterium ,,cena" K ,,DW" - i1oá 
punktów w kryterium dowiadczenie wykonawcy 

7. Warunki wykluezenia z postçpowania Zamówienie nie mote zostaó udzielone podmiotom 
powkzanym z Zamawiajcym osobowo lub kapitalowo. Przez powizania kapitatowe tub 
osobowe rozumie sic wzajenme powizania miçdzy Zamawiajcym lub osobami 
upowanionymi do zacigania zobowiqzañ w imieniu Zamawiajcego lub osobami 

ykonujcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoCi zwizane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc, po1egajce w szczeg61noci na: 
1) uczestniczeniu w spólce jako wspólnik spólki cywilnej tub spólki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziaów lub akcji; 
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego tub zarzqdzajcego, prokurenta, penomocnika; 
4) pozostawaniu w zwizku mal±eñskim, w stosunku pokrewieñstwa lub powinowactwa w tinii 
prostej, pokrewieñstwa drugiego stopnia tub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawc4 w takim stosunku prawnym tub faktycznym, e moze to budzió 
uzasadnione w4tp1iwoci Co do bezstronnoci tych osób. 

8. Informacje dotyczce wybory najkorzystniejszej oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy powiadomi wykonawców drogq pocztowq, faksem 
lub e-mailem. 
Osoba uprawniona do bezporedniego kontaktowanie sic z wykonawcami: Etzbieta Lawor, tel. 22 
785 65 82 

6. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie naley wykonaá do dnia 14 padziemika 2016 r. 

7. Termin I miejsce skiadania ofert: 

a. Termin skadania ofert uplywa w dniu 15.07.2016r. do godz. 12.00. 
b. Ofertç nalezy zozyó w siedzibie Zamawiajcego - Urzd Gminy w Leoncinie, 

ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, osobicie, poczt4 pod w/w adres tub pocztq elektronicznq 
na adres: ug.teoncin(iitten.pt. W przypadku ofert skiadanych osobicie tub pocztq, ofertç 
natey zlozyó w zamknictym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do 
Zamawiajcego z dopiskiem: ,,Oferta na opracowanie Programu Rewitalizacji dia Gminy 
Leoncin w ramach projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las moliwoci. Opracowanie programu 
rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjalu spoleczno - gospodarczego 
terenów nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej" 

c. Oferty ziozone p0 terminie, niekompletne tub nie spefriiajqce stawianych wymagañ, nie bçd 
rozpatrywane (liczy sic data wplywu do Urzçdu Gminy). 

d. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego zapytania bez podania 
przyczyny 

Zalqczniki: formularz ofertowy, owiadczenie, wykaz ushig 
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