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I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy 

Drawno na lata 2023-2030, uwzględniając wymagania obowiązujące w tym zakresie, przy 

zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu. 

 Zakres rzeczowy obejmuje min. w szczególności: 

1) Opracowanie we współpracy z Zamawiającym projektu Uchwały Rady Miejskiej określającej 

szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb 

konsultacji, spełniającej wymagania Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z 

Załącznikiem do Uchwały w sprawie szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii, w 

tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

2) Zebranie danych i opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych oraz wniosków z tej diagnozy. Diagnoza 

powinna: 

a) identyfikować najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy, 

b) nazywać główne bariery i szanse wynikające ze zidentyfikowanych uwarunkowań, 

c) określać potencjały gminy, nawiązując do dostępnych zasobów oraz lokalnej specyfiki,  

w tym zróżnicowania terytorialnego. 

Diagnozę społeczno-gospodarczą i przestrzenną gminy należy wykonać w ujęciu dynamicznym i 

porównawczym. Opracowanie Diagnozy powinno stanowić odrębne opracowanie, w Strategii 

zamieszcza się syntezę wniosków z Diagnozy. Diagnoza powinna zostać sporządzona zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w „Poradniku praktycznym”, który powstał  na zlecenie Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej. 

3) Opracowanie w odniesieniu do obszaru Gminy: cele strategiczne rozwoju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym, które należy rozumieć jako cele strategiczne 

(główne, długookresowe) oraz operacyjne (szczegółowe, średniookresowe), 

a)  kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

b) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia. 

4) Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i 

efektywności realizacji strategii rozwoju, 

5) Wymiar przestrzenny polityki rozwoju: opracowanie modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej, opis zasad kształtowania polityki przestrzennej wynikających z modelu 

oraz wskazanie obszarów strategicznej interwencji, 



 

6) System realizacji Strategii wraz z przygotowaniem/opracowaniem narzędzia do monitoringu i 

ewaluacji Strategii w programie Excel z możliwością agregacji danych, 

7) Zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, 

8) Przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych oraz merytoryczne opracowanie 

zebranych danych, 

9) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem 

opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich 

wprowadzenia lub odrzucenia, 

10) Przeprowadzenie konsultacji społecznych z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy oraz z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

11) Uzyskanie opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województw i określonych w strategii rozwoju województwa, 

12) Przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii w ramach procesu konsultacji i 

ostatecznej wersji Strategii po jej przyjęciu Uchwałą Rady Miejskiej, 

13) Prezentację projektu Strategii na komisjach i sesji Rady Miejskiej w Drawnie, 

14) Przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Drawnie – 

2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików tekstowych z rozszerzeniem 

.doc lub .docx oraz w formacie pdf. i 2 egz. w kolorowej wersji papierowej, 

15) Przygotowanie projektu zgodnie z art. 10e ust 3 i 4 Ustawy o samorządzie gminnym, 

16) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Drawno na lata 2023-2030, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ocenową, do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  w sprawie konieczności lub jej 

braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych 

uwag RDOŚ w Strategii oraz przeprowadzenia wymaganych konsultacji społecznych. 

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz jej zakresu Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy. 

 



W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, Wykonawca odstępuje 

od czynności wynikających z ustawy ocenowej. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, 

17) Opracowanie dokumentu zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami oraz bieżące 

monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz 

stosowanie się do ich aktualnej wersji. Przy opracowaniu Strategii należy kierować się 

Poradnikiem Praktycznym „Strategia Rozwoju Gminy” opracowanym przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej, 

18) raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy 

od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na każde wezwanie 

Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Minimalny zakres strategii powinien obejmować w szczególności następujący zakres danych: 

1) diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy, 

2) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 

3) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

4) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki 

ich osiągnięcia, 

5) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

6) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie, 

7) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, wraz z 

zakresem planowanych działań, 

8) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z 

zakresem planowanych działań, 

9) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

10) ramy finansowe i źródła finansowania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych 

dokumentów na każdym etapie ich tworzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia ostatecznej wersji projektu strategii. 

 

II. Termin realizacji zadania:  

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.11.2023r.  

 



III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego 

warunku: 

 

1. Wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym 

zapytaniem: 

a) na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, 

że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi 

będące przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii 

rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-

gospodarczy gminy/powiatu/regionu lub obszaru funkcjonalnego wraz z przedłożeniem 

referencji/ dokumentów potwierdzających, że usługi/dostawy te zostały wykonane 

należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.  

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w 

Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Na druku oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać całkowitą cenę 

ofertową (brutto) obejmującą realizację całego zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z 

podaniem stawki podatku VAT. 

2. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi obejmować 

wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, 

opłaty i należności, związane z wykonywaniem usług, odpowiedzialnością materialną i 

zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz 

przepisów dotyczących wykonywania zamówienia. 

4. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

 



4.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium  

(w %) 

1 Cena (C) 100 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

4.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  Cn 

PC =      ------- x 100 pkt  

              Cb 

gdzie: 

PC - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

V. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli 

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę 

wybrano.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.  

4. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się 

możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została 

porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. 

5. Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienie zaoferowanej ceny oraz zamknięcia 

postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania. 

4. Oferta  musi być sporządzona w sposób czytelny. 



5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 

być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 14.11.2022r. do godz. 15:30 w Urzędzie 

Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, Sekretariat, I piętro.  

10. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 

15:30. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na w/w zadanie.   

12. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

13. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

VII.  Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

b) faxem 95 768 25 05; 

c) e-mailem: poczta@drawno.pl 

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 

    Mariola Kowalewska, tel. 664 771 906 (w zakresie merytorycznym) 

    Monika Pasierbiewicz, tel. 664 772 694  (w zakresie proceduralnym) 

 

VIII. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

 

1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po podpisaniu protokołu 

odbioru oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty 

ich doręczenia Zamawiającemu. 

2. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. 

U z 2021r., poz. 2439 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający 

oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. 



W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 - Wykaz usług 

3. Załącznik nr 3- Projekt umowy  

4. Załącznik nr 4- Klauzula informacyjna (RODO) 

5. Załącznik nr 5- Oświadczenie  
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