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ROZEZNANIE RYNKU 

dot. opracowania Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027 

 

Rozeznanie rynku służy oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia polegającego na 

opracowaniu Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027. 

Rodzaj zamówienia: Usługi 

Termin realizacji zamówienia: ok. 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Planu działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno na lata 2021-2027. 

Zasięg terytorialny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno: 

1. Miasto Tomaszów Mazowiecki  

2. Gmina Tomaszów Mazowiecki 

3. Gmina Opoczno 

4. Gmina Białaczów 

5. Gmina Sławno 

6. Gmina Mniszków 

7. Gmina Paradyż 

8. Gmina Drzewica 

9. Gmina Poświętne 

10. Gmina Rzeczyca 

11. Gmina Inowłódz 

12. Gmina Lubochnia 

13. Gmina Rokiciny 

14. Gmina Ujazd 

15. Gmina Będków 

 

Plan działań ZIT pełnić będzie rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy 

oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na 

rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.  



Plan działań ZIT musi zawierać minimum: 

1. syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych;  

2. cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, 

oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania z właściwym programem;  

3. listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania z innymi 

projektami;  

4. źródła finansowania;  

5. warunki i procedury obowiązujące w realizacji Planu działań ZIT; 

6. opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów 

reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony 

środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad 

przygotowaniem i wdrażaniem Planu działań ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji 

społecznych. 

W ramach obowiązków wynikających z zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. zapewnienia zgodności przedmiotu opracowania z właściwymi przepisami prawa w 

szczególności z: 

a. ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

b. Umową Partnerstwa; 

c. Dokumentami programowymi realizującymi Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2021 – 2027; 

- w brzmieniu obowiązującym w okresie zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia; 

2. przeprowadzenia konsultacji, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin objętych Planem ZIT – stosownie 

do zakresu merytorycznego dokumentu i obowiązujących przepisów prawa; 

3. przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – o ile zajdzie taka 

konieczność (za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zamawiającego); 

4. przeprowadzenie uzgodnień z właściwą instytucją zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2021 – 2027; 

5. uzyskanie opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pod kątem zgodności Planu 

działań ZIT z Umową Partnerstwa – o ile zajdzie taka konieczność. 

Osoby wskazane do kontaktu: Sylwia Olędzka, tel. 44 7860127, e-mail: sylwia.oledzka@um.opoczno.pl 

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej wartości ceny na załączonym 

formularzu w terminie do 20 sierpnia 2021 r. na adres: sylwia.oledzka@um.opoczno.pl 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo 

zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku. 

Załącznik: Formularz rozeznania cenowego. 

 

 



 

Opoczno, 11 sierpnia 2021 r. 


