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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
1.1. Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

Aleja Wojska Polskiego 25 a 
59-600 Lwówek Śląski 

1.2. Telefon: (0 75) 64 77 888, fax (0 75) 6477889 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023, zwanego dalej GPR lub „programem” , zgodnego 
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. oraz aktualnymi Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów 
równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 i oraz wszelkimi wymaganiami 
obowiązującymi w tym zakresie. 
Gminny program rewitalizacji musi zawierać w szczególności: 

1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie dokumentu będącego analizą 
ekspercką negatywnych zjawisk oraz potencjałów obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej na podstawie danych 
ilościowych i jakościowych, udostępnionych przez GUS, Urząd Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski i inne podmioty posiadające informacje istotne do przeprowadzenia rzetelnej diagnozy i 
zebranie danych we własnym zakresie. Analiza i diagnoza zawarta w dokumencie powinna 
obejmować swoim zakresem zarówno miasto i  miejscowości na terenie gminy Lwówek 
Śląski. 

2) analizę obszarów problemowych oraz graficzne i opisowe wytyczenie granic obszarów 
zdegradowanych (preferowane profesjonalne obrazowanie zjawisk np. przy użyciu siatki), 

3) opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

4) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi regionu, 
5) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 
6) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk; 
7) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym:   listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 
zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie 
podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną 
wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji   charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
realizujących kierunki działań,  

o których mowa w pkt 6), 
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8) analizę wymienionych w pkt 7) propozycji projektów w zakresie ich kwalifikowalności do 
realizacji GPR, 

9) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami 
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze 
objętym programem rewitalizacji, 

10) szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem 
środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, 

11) opis struktury wdrażania i zarządzania realizacją GPR, wskazanie kosztów tego zarządzania 
wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu, 

12) system monitorowania i oceny GPR, 
13) jeśli będzie to konieczne wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania                    

i zagospodarowania przestrzennego (wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany, 

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalnoprzestrzennych 
obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z 
wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści 
mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

15) zastosowanie narzędzi partycypacji społecznej przy tworzeniu GPR 
3. Opis części zamówienia 
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 
4.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  
5. Informacja dotycząca ofert wariantowych 
5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia 
6.1. Termin wykonania zamówienia: 21.11.2016r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem. 

7.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7.1.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie:  

a) opracował co najmniej 2 programy rewitalizacji dla gmin o liczbie mieszkańców min. 
10 000 będących jednostką samorządu terytorialnego, w skład której wchodzi miasto, w 
ramach których wdrażano partycypacyjne metody włączania społeczności lokalnych do 
prac nad budowaniem programów w ramach których Wykonawca prowadził: 
— prace analityczne - opracowania diagnoz, 
— prace warsztatowe, 
— konsultacje społeczne, 
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— badania społeczne wywołane (jakościowe i ilościowe) 
 

b)  Wykonawca opracował należycie przynajmniej 2 dokumenty niezbędne do uzyskania 
dofinansowania ze środków zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z 
budżetu UE) na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych.  
 

7.1.2.2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 3 specjalistów w 
zakresie: 

i. kierownik projektów, który w ostatnich 5 latach zarządzał projektami w zakresie 
opracowania strategii rozwoju JST i/lub programu rewitalizacji w gminach o 
liczbie mieszkańców min. 10 000 będących jednostką samorządu terytorialnego w 
skład której wchodzi miasto z liczbą mieszkańców min. 8 000 - min. 2 projekty 

ii. ekspert ds. badań społecznych, który zrealizował badania jakościowe i ilościowe 
w ramach procesów opracowywania strategii rozwoju dla JST lub programów 
rewitalizacji w gminach o liczbie mieszkańców min. 10 000 będących jednostką 
samorządu terytorialnego w skład której wchodzi miasto z liczbą mieszkańców 
min. 8 000 w ostatnich 5 latach - min. 2 projekty 

iii. moderator spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, który przeprowadził 
konsultacje społeczne przy opracowaniu dokumentów strategicznych dla JST w 
gminach o liczbie mieszkańców min. 10 000 będących jednostką samorządu 
terytorialnego w skład której wchodzi miasto z liczbą mieszkańców min. 8 000  - 
min 2 projekty.  

 
Zamawiający zastrzega, że jedna osoba nie może realizować więcej niż dwóch funkcji 
wymienionych w pkt i-iii. 
 

7.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny 
spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie 
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w 

ofercie następujących oświadczeń lub dokumentów: 
8.1.1. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i danych teleadresowych odbiorców (Załącznik nr 3 do 
zapytania),  

8.1.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresem wykonywanych przez nie czynności. Załącznik nr 4 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

9.1. Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie. 
9.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą e- maila lub 

faksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
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upływem terminu. Każda strona na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

9.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

10. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na 
której publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na 
mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert 
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
 
11.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

11.1.1. Alicja Kołomyjska, tel. 75 64 77 878, fax. 75 64 77 879, e-mail. 
naczelnik.inwestycje@lwowekslaski.pl 

12. Wymagania dotyczące wadium. 
12.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 500 PLN (słownie: 

pięćset 00/100 zł). 
12.2. Zamawiający wymaga aby wadium było wniesione w pieniądzu. 
12.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 14..1.1. 

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego                     
nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 
Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium - Program 
rewitalizacji gminy”  

12.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy             
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub po unieważnieniu 
postępowania. 

13. Termin związania ofertą. 
13.1.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
14. Opis sposobu przygotowania ofert. 
14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
14.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner 

w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum, itp.). Złożenie 
więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które Wykonawca będzie 
zaangażowany.  

14.3. Kompletna oferta musi zawierać: 
14.3.1. Wypełniony Formularz oferty –Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
14.3.2. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszego zapytania ofertowego   
14.3.3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
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14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
14.5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy. 
14.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą specyfikacją formie. 

14.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego muszą być złożone w formie oryginału. 

14.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone 
podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy. 

14.9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno 
ponumerowane strony z treścią oferty. 

14.10. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 
14.10.1. W zamkniętej oznakowanej kopercie, wg treści: Oferta „Program Rewitalizacji 

Gminy” Nie otwierać przed 10.08.2016r., godz.1315 
14.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
15.1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

15.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim 
przy Alei Wojska Polskiego 25 a, sekretariat I piętro (pok. 104.) lub listownie na adres 
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 10.08.2016r, o godz. 1300. 

15.1.2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora 
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1 terminie, będą 
zwracane bez otwierania na wniosek wykonawcy. Oferty przesłane faxem, e- mailem nie 
będą rozpatrywane. 

15.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
15.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016 roku, o godzinie 1315, w siedzibie Urzędu Gminy 

i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. 207, II piętro  
16. Opis sposobu obliczenia ceny 
16.1. Podana w ofercie cena (ryczałtowa) musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  
16.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapyatnia ofertowego i oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia. 

16.3. Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w załączniku nr 1 Formularz oferty, pkt 1. 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Stronami 
17.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 

prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
18.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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18.1.1. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
18.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

18.2.1. cena oferty (brutto) - znaczenie 80 % 
18.2.2. doświadczenie personelu -  znaczenie 10% 
18.2.3. doświadczenie wykonawcy -  znaczenie 10%  

18.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszej spośród nich w danym kryterium. 
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom 
zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

18.4. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady: 
18.4.1. W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z 

formułą: 

010*_
badanejofertycena

najnizszejyofertcenaKc  pkt * 80% 
18.4.2. W kryterium doświadczenie personelu (Kdk). 

Doświadczenie kierownika zespołu będzie punktowane w następujący sposób: 
zarządzanie projektami (opracowanie strategii rozwoju JST i/lub programy rewitalizacji), 
w ostatnich 5 latach: zgodnie z wymaganiami  pkt 7   

a) 2 projekty - 1pkt  
b) 3- 4 projekty – 3 pkt. 
c) 5 i więcej projektów – 6 pkt. 

 
%10*100*_.max___

___ pktpunktówliczbązofertypunktówliczba
badanejofertypunktówliczbaKdk   

 
18.4.3. W kryterium doświadczenie Wykonawcy. 
Doświadczenie Wykonawcy będzie punktowane w następujący sposób: 
Opracowanie przynajmniej dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków 
zewnętrznych spoza budżetu JST (np. środki pochodzące z budżetu UE) na realizację 
przedsięwzięć infrastrukturalnych zgodnie z wymaganiami pkt 7: 

a) 2 dokumenty – 1 pkt  
b) 3-4 dokumenty – 3 pkt. 
c)  5 i więcej dokumentów- 6 pkt.  

 
%10*100*_.max___

___ pktpktówliczbązofertypktówliczba
badanejofertypktówliczbaKd   

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 

18.4.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza( Knk) w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru,  

gdzie 
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Knk= Kc+Kdk+Kd 
18.5.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

19. Pozostałe informacje. 
19.1. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 

19.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

19.1.2. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny.  

19.1.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

19.1.4. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

20. Wybór Wykonawcy: 
 
20.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, Wykonawcach, których oferty 
nie podlegały ocenie  

c) W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi 
miejsce i termin zawarcia umowy. 

20.2.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający 
wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

20.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym 
postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

21. Warunki unieważnienia postępowania: 
21.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania lub unieważnienia postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający 
zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz 
przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z 
tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania 

22. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 
22.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 
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22.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 
22.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 
22.1.3. oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 
22.1.4. oferta będzie zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można poprawić wg 

zasad określonych w pkt 19. 
22.1.5. oferta będzie odrzucona. 

 .    
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Załącznik nr 1 
 Formularz oferty 

 
Nazwa Wykonawcy: ……………………. …………………………………………………. 
Adres: ……………………..………………… ……………………………….………………… 
Tel./Fax.: …………………………………… 
Email: ………………….……………..……..    OFERTA WYKONAWCY  Gmina i Miasto Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25 A 59 – 600 Lwówek Śląski 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:  „Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 - 2023” 
 

1. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania, wykonanie przedmiotu 
zamówienia za cenę brutto:   

............................ , ........... zł, (słownie: ……………………………………………………), 
tj. netto: …………..................………… + ………… % podatku VAT, 

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia ……………………….. 
3. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 
4. Udzielamy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia wynoszącej 36 miesięcy. 
5. Jako osobę (osoby) pełniącą funkcję kierownika projektu wyznaczamy: 

………………………………………  -  ………………………………………….. 
  (imię i nazwisko)    
 

 
6. Oświadczamy, że: 
6.1.zawarty w ogłoszeniu o postępowaniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wygrania zamówienia do zawarcia umowy na wymienionych 
warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie; 

6.2.uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; 
6.3.zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi 

przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

6.4.wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy;  
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6.5. gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 
ofertowego;  

6.6.oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia. 

7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
wyznaczamy: ………………………………………………………… tel. …………………  
fax. ………………………  email :……………………………… 

                             Imię i nazwisko 
8. Wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy nr ………………………………………………... 

w banku …………………………………………………………………………………... 
9. Do oferty załączamy: 

9.1.Wykaz wykonanych usług – wzór załącznik nr 3 
9.2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór załącznik nr 4 
9.3.…………………………………………………… 
9.4.…………………………………………………… 

 
 
.................................... 
 Miejscowość, data                                                    ……………………………………………………………. 
                                                                                             (pieczątka i podpis wykonawcy lub upoważnionych)   
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Załącznik nr 2   Istotne postanowienia umowy 

UMOWA nr ……. 
 
 
W dniu ...................... 2016 r. w Lwówku Śląskim 
pomiędzy: 
Gminą i Miastem Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
reprezentowaną przez: 
Lesława Krokosz    – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
przy kontrasygnacie …………. …. – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a  
 
.....................................................................................  
(nazwa i adres podmiotu gospodarczego) zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, 
upełnomocnionego (ych) przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 
w rezultacie dokonania wyboru oferty  w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa 
o treści następującej: 
 
Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023, zwanego dalej GPR, 
zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 
2015r. oraz aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych 
programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 
2014-2020 i oraz wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Gminny Program Rewitalizacji winien zawierać w szczególności: 
1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie dokumentu będącego 

analizą ekspercką negatywnych zjawisk oraz potencjałów obszaru w sferze społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej na 
podstawie danych ilościowych i jakościowych, udostępnionych przez GUS, Urząd 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski i inne podmioty posiadające informacje istotne do 
przeprowadzenia rzetelnej diagnozy i zebranie danych we własnym zakresie. Analiza i 
diagnoza zawarta w dokumencie powinna obejmować swoim zakresem zarówno 
miasto i  miejscowości na terenie gminy Lwówek Śląski, 

2) analizę obszarów problemowych oraz graficzne i opisowe wytyczenie granic obszarów 
zdegradowanych (preferowane profesjonalne obrazowanie zjawisk np. przy użyciu 
siatki), 

3) opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w 
tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
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4) opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi 
regionu, 

5) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 
6) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk; 
7) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w 
tym:   listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich 

opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i 
wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, 
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w 
odniesieniu do celów rewitalizacji   charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
realizujących kierunki działań,  

o których mowa w pkt 6), 
8) analizę wymienionych w pkt 7) propozycji projektów w zakresie ich kwalifikowalności 

do realizacji GPR, 
9) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na 
obszarze objętym programem rewitalizacji, 

10) szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym 
wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, 

11) opis struktury wdrażania i zarządzania realizacją GPR, wskazanie kosztów tego 
zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu, 

12) system monitorowania i oceny GPR, 
13) jeśli będzie to konieczne wskazanie sposobu realizacji GPR w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego (wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany, 

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian 
funkcjonalnoprzestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co 
najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w 
przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

15) zastosowanie narzędzi partycypacji społecznej przy tworzeniu GPR 
3. Kompletne opracowanie powinno zawierać: 

a) Gminny Projekt Rewitalizacji – 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej (tekst w formacie *.doc, część graficzna w plikach *.dwg i pdf 
sformatowanych do wydruku na arkuszach A3 wraz z arkuszem orientacji).  

Rozdział II.  TERMINY REALIZACJI UMOWY 
§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 
a) termin rozpoczęcia: …………………………………………… 
b) termin zakończenia: …………………………………………….. 

Rozdział III.   WYNAGRODZENIE 
§ 3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 
będzie miało formę ryczałtu. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 
wyniesie brutto …………………… zł (słownie zł: ..……………………………………… 
………………………………………………………………), tj. netto ……………… zł.  

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu składa się całość 
kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy.  

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON 
§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności : 
1.1.Uzgadnianie roboczych propozycji rozwiązań programowych  przedstawionych przez 
Wykonawcę w toku realizacji umowy, koordynacji ustaleń funkcjonalno – 
wykonawczych, które będą niezbędne Wykonawcy dla wyboru rozwiązań – istotnych w 
aspekcie kosztów realizacji założeń programowych. 
1.2. Udostępnienie pomieszczeń do organizacji spotkań z mieszkańcami i instytucjami  
1.3.Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad programu niezwłocznie po ich 

 ujawnieniu. 
1.4.Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 
1.5.Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego 
 przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji 
 pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1.zebranie i przetworzenie wszelkich danych potrzebnych do opracowania programu,  
1.2. scharakteryzowanie obecnej sytuacji w gminie, w tym analiza negatywnych 
zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
oraz technicznej na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez GUS i 
przez Urząd Gminy; 
1.3. opracowanie analizy SWOT; 
1.4.przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno-projektowych oraz konsultacji 
społecznych w formie zbierania uwag, warsztatów i badań ankietowych, a także udział 
w spotkaniach z mieszkańcami, naradach z Zamawiającym oraz 
spotkaniach/konferencjach promujących przedmiot zamówienia; 
1.5.opracowanie programu  w sposób zgodny z wytycznymi Zamawiającego, na 
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, ofercie, niniejszej umowie oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
1.6.uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń włącznie 
z uzyskaniem pozytywnej opinii dotyczącej zgodności GPR z wymogami wytycznych 
RPO WD; 
1.7.uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego, jednostek 
uzgadniających; 
1.8.uzgodnienie terminu pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym - najpóźniej 
7-go dnia od daty podpisania umowy; do tego czasu Wykonawca ma obowiązek 
dokonać szczegółowej wizji lokalnej w terenie; 
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1.9.ozyskanie aktualnych map i podkładów geodezyjnych, niezbędnych do wykonania 
opracowania; 
1.10.wyjaśnianie, na każde żądanie Zamawiającego, wątpliwości dotyczących 
projektów i zawartych w nich rozwiązań. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
2.1. Roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań i standardów - minimum 2 konsultacje w siedzibie 
Zamawiającego, pozostałe według potrzeb w formie korespondencji elektronicznej  

2.2. Przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji, przed złożeniem wniosku o 
uzgodnienie Gminnego Programu rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim celem 
zaopiniowania. 

2.3. Wystąpienie o zaopiniowanie GPR do RPOWD  
2.4. Przygotowania treści uchwał niezbędnych do uchwalenia przez Radę Miejską w 

Lwówku Śląskim. 
2.5. Przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców. 
2.6. Przygotowanie niezbędnych ankiet, plakatów dotyczących GPR  i przekazanie 

Zamawiającemu w wersji papierowej 5 plakatów i niezbędną liczbę ankiet  oraz w 
wersji elektronicznej w plikach edytowalnych. 

2.7. Wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do opracowania zaopiniowania 
Gminnego Programu Rewitalizacji. 

2.7. Bieżącego informowania o postępie prac i możliwości wystąpienia zagrożeń w 
terminowej realizacji zadania. 

3. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej 
umowy, dokumentacji przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90, poz. 
631 z 2006 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w zakresie: 

3.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

3.2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 3.2. - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

3.4. korzystania na użytek własny; 
3.5. wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 
3.6. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
4. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 3 

tak w kraju jak i za granicą. 
5. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej 

umowy, dokumentacji projektowej przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z 
wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, wyczerpuje 
wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia 
własności egzemplarzy dokumentacji. 

Rozdział V.  ROZLICZENIA 
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§ 6 
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo po przekazaniu 

Zamawiającemu programu. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
3. Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie 

protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP ……………………….. 
6. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej 

umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
7. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego. 
Rozdział VI.  ODBIÓR PROGRAMU 

§ 7 
1. Program  zostanie przekazany Zamawiającemu według następujących zasad: 

1.1. jeden egzemplarz programu  – przed wystąpieniem z wnioskiem wydanie opinii przez 
RPOWD 

1.2. dwa egzemplarze programu po wydaniu pozytywnej opinii RPOWD. 
2. W dniu przekazania programu, Wykonawca przedłoży wraz z nim pozytywna opinię 

RPOWD. Brak w/w dokumentu skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu umowy. 
3. Na okoliczność przekazania Zamawiającemu programu  zostanie sporządzony protokół 

zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron. 
4. Protokół zdawczo – odbiorczy dotyczący przekazania programu stanowi podstawę do 

wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przekazanego  
programu w trakcie całego procesu realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad programu oraz wyjaśniania zgłoszonych 
uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 30 
dni od dnia ich zgłoszenia. 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne 

zmiany w programie, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego. 
 

Rozdział VII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 10 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w programie  
stanowiącym przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony 
w umowie oraz wynikający z przeznaczenia programu. 

2. Wykonawca udziela rękojmi z tytułu wad programu stanowiącego przedmiot umowy na 
okres 36 miesięcy. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia przekazania programu, o 
której mowa w § 7 ust.1 pkt 1.2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

Rozdział VIII.  SIŁA WYŻSZA 
§ 11 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 
swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 
zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 

2. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi 
zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, 
powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 
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3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 
pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 
powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z 
faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Rozdział IX.  KARY UMOWNE 
§ 12 

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
   a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
   a) za zwłokę w wykonaniu opracowania - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy,  

   b) za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,  

   c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w 
przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 30 
dni. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część 
opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w pkt.2 lit. c). 

4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 
10 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek 
zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej 
umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że 
Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę 
z należności Wykonawcy. 

6. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

Rozdział X.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 13 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach umowy w ciągu 30 dni 
od powzięcia informacji: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
    1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
    2) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy, 
    3) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
   4) w sytuacjach określonych w § 12 ust. 3 i 4; 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków 
określonych w § 4 pkt 1, 2 i 4 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
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§ 14 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Rozdział XI.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 15 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

1) …………………. – tel. (075) 64 ……….. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie: 

1) ……………………………………………………………………… 
Rozdział XII.  WARUNKI OGÓLNE 

§ 16 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 17 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć 
wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu 
powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
W Y K O N A W C A :                                              Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Załącznik nr 3   
(Nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka)                  „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji ”  Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat    

 Lp.  
ODBIORCA (ZAMAWIAJĄCY) NAZWA, ADRES, TELEFON,  DANE OSOBY DO KONTAKTU 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ogólne informacje: nazwa, zakres, rodzaj,  ilość mieszkańców gminy , ilość mieszkańców miasta dla których opracowano dokument)wielkość itp.) 
WARTOŚĆ wykonanych usług  [brutto] 

DATA WYKONANIA (ODBIORU programu) 

 1  

Nazwa: .................................................... Adres: ..................................................... ................................................................. Tel.: ......................................................... Osoba do kontaktu: .................................  

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Zakres obejmował *:  ........................................  .......................................  itd. 

  

*) zaznaczyć właściwe , ew. dopisać        ………………………………..………… 
  (Miejscowość, data)  (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)  
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 Załącznik nr 4  .............................................  Nazwa i adres Wykonawcy  (pieczątka)   „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji ”   WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   

 
*) wpisać np.: umowa o pracę, umowa zlecenie  .  

………………………………..…………  (Miejscowość, data)                     ……………..………………………………..…………        (Pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej)  

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
 

Doświadczenie zawodowe (wykazać uczestnictwo w wykonywanych projektach ) 

Informacja o podstawie zatrudnienia  *) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  …………………………… Kierownik projektu) 
  ………………  

  ……………  

  ……………………  
2. 

  …………………………… Ekspert ds. badań społecznych 

  ………………  

  ……………  

  ……………………  

3. 
  …………………………… Moderator spotkań konsultacyjnych 

  ………………  

  ……………  

  ……………………  


