
 
         Opoczno, 1 luty 2017 r. 
WKSF.041.01.2017 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, tel. 44 736-31-00, fax. 44 736-31-11 

działając zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert na: 

 

Opracowanie Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno 
 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz 

adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie Planu działań dla 
gospodarki turystycznej Gminy Opoczno”. 

 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna 
obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

II. Zakres zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu działań dla rozwoju gospodarki turystycznej 

gminy Opoczno. 
2. Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020  
(w szczególności  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020).  

3. Plan działań powinien: 
a) zawierać diagnozę obecnej sytuacji na obszarze objętym planem działań wraz z analizą 

SWOT (dane zawarte w tej części planu powinny zostać przedstawione w oparciu o dane 
GUS, ekspertyzy, dokumenty planistyczne lub inne opracowania); 

b) wskazywać zgodność ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju obszaru, 
którego dotyczy plan działań (np. strategią rozwoju gminy) oraz ze Strategią Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020 (można również wskazać powiązania z innymi 
dokumentami takimi jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); 

c) przedstawiać działania, które opierają się na endogenicznych potencjałach obszaru 
objętego planem działań, wynikających w szczególności ze specyficznych uwarunkowań  
i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych; 

d) uwzględniać wykorzystanie walorów danego obszaru do rozwoju przedsiębiorczości  
i gospodarki turystycznej; 

e) zawierać wykaz działań, których realizacja przyczyni się do tworzenia warunków dla 
powstawania nowych miejsc pracy, a także zapewnienia trwałości istniejących miejsc 
pracy; 

f) uwzględniać przedsięwzięcia realizowane przez podmioty prywatne; 
g) przedstawiać listę powiązanych ze sobą projektów lub typów projektów, które 

potwierdzają spójność koncepcji rozwoju danego terytorium i łącznie tworzą produkt 
turystyczny (w celu wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych  
i odosobnionych). 

4. Przedmiot zamówienia należy przedłożyć: 
a) w wersji papierowej – 2 szt. 
b) w wersji elektronicznej – na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) – 1 szt.  



 
 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania 
Planu działań (nie dotyczy to poszczególnych propozycji do Planu, a jedynie jego całości jako 
dokumentu) – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty. 

2. Udziału w spotkaniach roboczych dotyczących przygotowania Planu działań na wezwanie 
Zamawiającego na terenie gminy Opoczno (informacja przynajmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem). 

3. Przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania projektu 
uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem - pozycję należy ująć w kalkulacji oferty. 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 24 marca 2017 r.  

 
III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 

Cena, kryterium wagowe: 100% 
 

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: 
1. Ofertę wypełnioną zgodnie z załączonymi Formularzami ofert. 
2. Parafowane na każdej stronie projekty umów, będące załącznikami do niniejszego 

zaproszenia. 
 

V. Opis sposobu obliczania ceny: 
W cenę ofert należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówień. Wykonawca jest 

zobowiązany do podania cen netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będących przedmiotem 
zamówienia powiększonych o obowiązujący podatek VAT. 

 
VI. Cena podana  przez Wykonawcę za  świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną  

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji 
(podać klauzulę/ sposób waloryzacji świadczenia). 

 
VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty  należy złożyć  w terminie do dnia 8 luty 2017 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego 
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, pok. nr 8 (I piętro, sekretariat) w zamkniętej kopercie  opisanej 
zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie  terminu na 
składanie ofert i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 
wycofać złożone przez siebie oferty przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 
VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 1130  
w siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, budynek B, pok. B2. 
Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Monika Jetz, inspektor w Wydziale Promocji, 
Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich tel. 44/736-31-28, e-mail monika.jetz@um.opoczno.pl.  
w godz. 7.30 – 15.30. 
 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umów: 
W terminie do 4 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze ofert Wykonawca,  

którego oferty będą uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania 
umów. Umowy muszą zawierać w swojej treści wszystkie elementy ofert Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umów, jeżeli najkorzystniejsza oferta 
przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizacją tego zadania. 
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