
Krotoszyce, 30.06.2015r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU 
GMINY KROTOSZYCE NA LATA 2015-2025 

 
 

Wójt Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, tel. 76 8878421 kieruje zapytanie o cenę 
na realizację przedsięwzięcia polegającego na: opracowaniu  Strategii Rozwoju Gminy Krotoszyce  na 
lata 2015-2025, według następującej specyfikacji: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krotoszyce na lata 2015-
2025, zwanej dalej Strategią, wraz z przeprowadzeniem procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(na podstawie art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 
 
2. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Strategii, która winna być zgodna  
z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, w tym m.in.: 

• Europa 2020; 
•  Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 
•  Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”; 
• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 
• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR); 
• Polityka Transportowa Państwa; 
• Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020; 

Treść Strategii musi być także spójna z obowiązującymi w Gminie Krotoszyce lokalnymi dokumentami 
planistycznymi i strategicznymi. 
 
3. Do oferty należy dołączyć propozycję koncepcji Strategii, która winna zawierać minimalny zakres np. 
w układzie:   
Wstęp;  

1. Metodologia prac nad Strategią;  
2. Analiza SWOT;   

2.1. Sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo;   
2.2. Sfera społeczna: edukacja (usługi i infrastruktura), aktywność społeczna, organizacje pozarządowe, 

inicjatywy oddolne;   
2.3. Sfera kultury i rekreacji (kultura, sport, turystyka);   
2.4. Sfera gospodarcza (bezrobocie, rynek pracy, instytucje rynku pracy, liczba podmiotów gospodarczych, 

rolnictwo);   
2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna (drogi, kolej, sieć wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, 

łączność, energetyka, gaz, ciepło, mieszkalnictwo);   
2.6. Środowisko naturalne (krajobraz, ochrona środowiska, surowce, zasoby naturalne, sieć rzeczna, klimat);   

3. Kierunki rozwoju;   
4. Wizja i misja;  
5. Plan operacyjny Strategii;   

5.1. Plan operacyjny: cele strategiczne, cele szczegółowe i zadania;   
6. Ocena spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego rzędu;   
7. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji i promocji Strategii;  



7.1. Wdrażanie Strategii;  
7.2. Monitoring Strategii;  
7.3. Ewaluacja Strategii;  
7.4. Aktualizacja Strategii;  
7.5. Promocja Strategii.  

Załącznik nr 1 Diagnoza społeczno –gospodarcza Gminy Krotoszyce.  
Załącznik nr 2 Lista zadań wraz z określeniem okresu ich realizacji, szacunkowych kwot, funduszy 
unijnych lub innych źródeł finansowania, z których można pozyskać ewentualne dofinansowanie, zgodnie 
z dokumentami programowymi na lata 2014-2020. 
 

5. Zamawiający wymaga aby opracowanie dokumentu powstało w oparciu o konsultacje społeczne z 
mieszkańcami gminy poprzez organizację spotkań na terenie 14 sołectw oraz powołanie grupy roboczej.    

 
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany dokument Strategii 
jest kompletny oraz, że jest zgodny z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 zapytania ofertowego. 

 
7. Wykonawca winien: 

‐ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia 

Powyższe Wykonawca potwierdza stosownym oświadczeniem złożonymi  
w Formularzu ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego). 

 

8. Termin wykonywania zamówienia - od dnia podpisania umowy do  ‐ 10.12.2015r. do zatwierdzenia pod 

obrady Rady Gminy Krotoszyce. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji 
multimedialnej na temat Strategii oraz do uczestnictwa w obradach sesji Rady Gminy  zatwierdzającej 
Strategię. 

 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej Strategii na 
każdym etapie jej tworzenia. 

 
10. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia do Strategii wszelkich uwag  
i sugestii na wniosek  Zamawiającego na każdym etapie jej tworzenia.  
11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii. 

 
12. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu Strategię w edytowalnej  
i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD w 3 egzemplarzach oraz papierowej w ilości 3 
egzemplarzy (wydruk w kolorze). 
 
13. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw 
autorskich do wykonanego dokumentu Strategii. 
 
14. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Rabska tel. 76 8878421 wew.13 
 



15. W ofercie należy: 
1)  podać cenę netto i brutto , 
2)  podać termin dostarczenia gotowego dokumentu Strategii. 
 
16. Do oferty należy dołączyć: 
1) koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu (spis treści 
Strategii, spis treści załącznika Nr1 do Strategii); 
2) harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego  
i terminowego wykonania umowy; 
3) plan konsultacji społecznych (opis działań, harmonogram spotkań, spis treści raportu 
 przeprowadzanych konsultacji); 
4) oświadczenie, że opracowany dokument Strategii będzie zgodny z dokumentami,  
o których mowa w pkt. 2 zapytania ofertowego. 

17. Kryterium wyboru ofert:  
        cena: 100 % 

18.  Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 
Krotoszyce. 
Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2015 r. o godz. 10ºº.   

19. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy. 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2015 r. o godz. 10.30 bez udziału Wykonawców. 

2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie  
wszystkim Wykonawcom, którzy złożą ofertę. 

3) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie  Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano. 
 
Uwaga: 
1) Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 
do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych 
negocjacji z Wykonawcami. 

 
 
 
 

Beata Castañeda Trujillo 
 
Wójt Gminy Krotoszyce  

 


