
 
 

Toruń, dnia 11 września 2017 roku 

 
 
 

Rozeznanie rynku nr 1/2.19/2017 – zapytanie ofertowe 
 

Doradztwo specjalistyczne dla realizatorów  
Indywidualnych Planów Konsultacji 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo (realizatorzy 
projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) zapraszają do złożenia oferty na świadczenie doradztwa 
specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. gmin-uczestników projektu „Dobre konsultacje, 
dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
1. Zamawiający:  

Nazwa: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 
Adres:  Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń 
NIP 956-227-18-84, REGON 340759291 

 
2. Przedmiot zapytania:  

świadczenie doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji, tj. gmin-uczestników 
projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” w trakcie wizyt w gminach biorących udział w 
projekcie (oraz uzupełniająco telefonicznie i mailowo) z zakresu konsultacji społecznych w 
obszarze planowania przestrzennego oraz z zakresu planowania i zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z bieżącymi potrzebami ww. gmin-uczestników, także jako wsparcie w 
kontaktach z pracownią urbanistyczną czy w wystąpieniach przed komisją urbanistyczną. 
Liczba gmin-uczestników: 26; maksymalna liczba godzin wsparcia doradczego (łącznie dla 
wszystkich gmin): 308 godzin zegarowych, w tym do 260 godzin zegarowych w ramach I etapu 
konsultacji (dla 26 gmin-uczestników) oraz do 48 godzin zegarowych w ramach II etapu 
konsultacji (dla 6 gmin-uczestników); okres realizacji: od 25 września 2017 do 30 listopada 
2018 roku. 

 

 
I Szczegóły realizacji usługi (zapytania) 
 

świadczenie doradztwa 
specjalistycznego dla 
realizatorów konsultacji, tj. 
gmin-uczestników projektu 
„Dobre konsultacje, dobry 
plan” 

 świadczenie bezpośredniego (tj. w siedzibie gmin i/lub w 
miejscach realizacji konsultacji społecznych na terenie ww. gmin) 
doradztwa specjalistycznego dla realizatorów konsultacji (gmin-
uczestników projektu) prowadzonych w oparciu o Indywidualne 
Plany Konsultacji zatwierdzone przez Zamawiającego; 

 świadczenie telefonicznego i mailowego doradztwa 
specjalistycznego dla realizatorów konsultacji (gmin-uczestników 
projektu) prowadzonych w oparciu o Indywidualne Plany 
Konsultacji zatwierdzone przez Zamawiającego. Doradztwo 
telefoniczne i mailowe rozumiane jest jako uzupełniające, tj. 
nieprzekraczające 20% łącznego czasu świadczenie doradztwa 
(20% = maksymalnie 61 godzin w ramach całości zamówienia); 



 

 zakres doradztwa: (1) realizacja konsultacji społecznych w 
procesach planowania przestrzennego tj. konsultacji przy 
tworzeniu lub zmianie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz tworzeniu lub zmianie studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy; (2) planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne, w tym także wsparcie w 
kontaktach z pracownią urbanistyczną czy w wystąpieniach przed 
komisją urbanistyczną; 

 kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
85312320-8 (Usługi doradztwa); 

 doradztwo świadczone jest na rzecz 26 gmin z województw: 
kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz 
zachodniopomorskie. Lista gmin jest załącznikiem do niniejszego 
zapytania;  

 wsparcie doradcze dla 1 gminy wynosić będzie śr. 10 godzin 
zegarowych (w pierwszym etapie konsultacji) oraz śr. 8 godzin 
zegarowych (w II etapie konsultacji); 

 I etap konsultacji, o którym mowa powyżej obejmuje okres 
pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a 
przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu 
planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej; 
II etap konsultacji, o którym mowa powyżej obejmuje okres 
pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu 
a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do 
uchwalenia. 

 doradztwo może mieć formę doradztwa grupowego (dla 
dwuosobowych i większych grup osób reprezentujących jedną 
gminę, do maks. 15 osób w grupie) lub indywidualnego (dla 1 
osoby reprezentującej jedną gminę); 

 realizując doradztwo Wykonawca/Wykonawcy zobowiązany 
jest/zobowiązani są do dokumentowania zakresu, formy i 
terminów udzielenia doradztwa na formularzach przygotowanych 
przez Zamawiającego; 

 Zamawiający zapewnia wyłonionym Wykonawcom zwrot kosztów 
przejazdu na trasie Toruń-gmina, której świadczone jest 
doradztwo-Toruń na podstawie stawki 0,8358 zł/km (przy 
przejeździe własnym środkiem transportu) lub do równowartości 
biletu PKP/PKS na trasie Toruń-gmina, której świadczone jest 
doradztwo-Toruń.  

 

Termin realizacji W okresie od 25 września 2017 do 30 listopada 2018 roku w dni 
robocze i w dni wolne od pracy w terminach ustalanych na bieżąco z 
Zamawiającym. 
 

Miejsce realizacji Siedziby 26 gmin z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. 
 

 
II Ograniczenia 
 



 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo), jak 
i wykonawcom powiązanym kapitałowo lub osobowo z osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym osobami biorącymi 
udział w procesie oceny ofert. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
Elementem umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie oświadczenie wskazujące na brak ww. 
powiązań. 
 

 
III Inne wymagania 
 

(a) Prosimy o składanie ofert do 19.09.2017 roku do godz. 18:00 mailem na adres: 
federacja@federacja-ngo.pl. Oferta powinna zostać złożona na formularzu i wskazywać 
koszt brutto 1 godziny doradztwa dla wskazanych powyżej parametrów. 

(b) Wraz z ofertą należy załączyć tj. ukończone studia wyższe na kierunku związanym z tematyką 
planowania przestrzennego i/lub doświadczenie zawodowe co najmniej trzyletnie w 
obszarze planowania przestrzennego i/lub doświadczenie w realizacji procesów konsultacji 
społecznych w roli organizatora lub wykonawcy lub prowadzącego. 

(c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Oferenta z prośbą o uzupełnienie 
dokumentacji o której mowa w ppkt. (b). 

(d) Oferty, które: 
 wpłynęły po terminie wskazanym powyżej i/lub 
 dla których nie załączono wymaganych załączników poświadczających znajomość 

zagadnienia (dotyczy to także nieuzupełnienia załączników po wezwaniu od 
Zamawiającego) i/lub 

 które są niekompletne 
podlegają odrzuceniu. 

 
3. Oferent wskazuje liczbę godzin, którą zobowiązuje się przeprowadzić w ramach realizacji 

zadania. Zaproponowana przez Oferenta liczba godzin ma jedynie znaczenie informacyjne – 
doradztwo świadczone będzie według potrzeb zgłaszanych przez gminy-uczestników projektu. 

4. Niniejsza procedura może zakończyć się wyłonieniem więcej niż jednego Wykonawcy. 
5. Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Jan M. Grabowski – 

pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: federacja@federacja-
ngo.pl lub telefonicznie 56 652 23 56. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury naboru ofert bez podania 
przyczyny.  
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