
 

 

Projekt ”Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w okresie planowania przestrzennego w gminach 

mniejszych” realizowany przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja  oraz Biuro Urbanistyczne „Ecoland” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

NABÓR OFERENTÓW DO REALIZACJI USŁUGI pn.:  

Opracowanie i wdrożenie elektronicznych narzędzi informatycznych do konsultacji społecznych dla 

gmin z zakresu planowania przestrzennego.  

 

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2022 r. do g. 12.00. 

 

Nazwa zamawiającego: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy (59-220) Al. Orła Białego 2. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty. Sprawdź wymagania i niezbędne dokumenty. 

 

Miejsce i sposób składania ofert:  

1) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej 

kopercie opatrzonej napisem: Oferta na Opracowanie i wdrożenie elektronicznych narzędzi 

informatycznych do konsultacji społecznych dla gmin z zakresu planowania przestrzennego, w 

siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia:14.10.2022 r. do godź. 12.00 (liczy się 

data wpływu oferty).  

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę 

reprezentującą Wykonawcę.  

3) Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 

i poświadczone przez Oferenta. 

 

Do zakresu świadczonej usługi będzie należało:  

1) opracowanie narzędzi informatycznych, w tym aplikacji i ankiet do zgłaszania uwag/wniosków 

dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin;  

2) opracowanie formatów graficznych i wizualnych terenów objętych planami zagospodarowania 

przestrzennego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 

i zagospodarowania przestrzennego gmin wraz z dokumentacją fotograficzną dotyczącą danego 

terenu;  
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3) wdrażanie opracowanych narzędzi informatycznych w poszczególnych gminach biorących udział w 

projekcie. 

4) tutoring/konsultacje dla gmin w zakresie praktycznego zastosowania wdrożonych narzędzi 

informatycznych;  

5) realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi i zawartą umową o dofinansowanie projektu przez 

Zamawiącego, a IZ według wskazówek Zamawiającego;  

6) współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, poszczególnymi gminami oraz 

Zamawiającym, w tym wizyty w gminach, w których będzie realizowany projekt;  

7) zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji 

projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową. 

 

Warunki udziału w zaproszeniu do składania ofert  

Kryteria formalne (obowiązkowe):  

1) Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego osobowo lub kapitałowo;  

2) Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;  

3) Oferent posiada następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne co do treści  

zaproszenia ofertowego: - minimum 3-letnie doświadczenie we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, które realizują swoje projekty na terenach poniżej 50 tys. mieszkańców; - minimum 

3-letnie doświadczenie w opracowaniu i stosowaniu narzędzi informatycznych do promowania i 

prowadzenia działań informacyjnych za pośrednictwem Internetu; - minimum 5-letnie doświadczenie 

w fotografii dokumentacyjnej oraz jej prezentacji i promocji w internecie;  

4) Oferent nie jest pracownikiem zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji 

PO na podstawie stosunku pracy, a w związku z wykonaniem warunków umowy nie zachodzi konflikt 

interesów lub podwójne finansowanie,  

5) Obciążenie Oferenta wynikające z wykonywania innych umów / zobowiązań nie wyklucza 

możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu. 
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Osoby zdolne do wykonania usługi:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia. W sytuacji kiedy Oferent nie będzie wykonywał czynności 

będących przedmiotem zapytania osobiście, winien wskazać osobę, która spełnia wymagania i 

dołączy dodatkowo oświadczenie osoby wskazanej do wykonania usługi o spełnieniu warunków 

określonych w postępowaniu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą oraz 

oświadczeniem wskazanej osoby, że jest ona związana z Oferentem i będzie na jego rzecz wykonywać 

zadanie wskazane w ofercie.  

Dodatkowe informacje:  

1) Oferent podaje dla oferowanej usługi cenę brutto (z VAT) zawierającą wszelkie składniki 

stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Oferenta z Zamawiającym (w tym koszty dojazdu do 

poszczególnych gmin).  

2) Wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z 

uwzględnieniem ceny jednostkowej za obsługę jednej gminy.  

3) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

4) Podana cena może podlegać negocjacjom przez okres objęty ofertą. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  

Irena Krukowska-Szopa – Prezes Zarządu (tel. 600 276 829, mail: krukowska@zielonaakcja.pl)  

Harmonogram realizacji zamówienia  

Forma i okres wykonywania zlecenia: umowa cywilno-prawna. Przewidywany termin zawarcia 

umowy to 19 października 2022 r. z terminem realizacji od dnia 14.10.2019 r. do dnia 30.11.2022 r. 

 

Oferent zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty 

 1) Życiorys zawodowy wraz z listem motywacyjnym;  

2) Informacje i dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe; 

 3) Oświadczenie o zapoznaniu się przez Oferenta z treścią klauzuli informacyjnej poświadczone 

własnoręcznym podpisem oraz opatrzenie następującą klauzulą złożonego CV:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

mailto:krukowska@zielonaakcja.pl
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)” 

 
 

   

  

  

 

 

     

 


