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do zarządzenia Nr 20/21
Burmistrza Szydłowca
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ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
Dane do faktury/rachunku:
Gmina Szydłowiec
Pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec
NIP: 7991913158

ZAPYTANIE OFERTOWE

……………………………………..
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:
„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej
części miasta Szydłowca”
Szydłowca
Nazwa przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
• Opracowanie dokumentacji planistycznej – projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stosownie do Uchwały Nr XXXIX/285/22 Rady
Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta
Szydłowca oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
sołectwa Szydłówek I, zgodnie z:
- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2404),

•

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
- Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
Opracowanie wzorów ogłoszeń oraz zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany planów.

•

Zebranie niezbędnych materiałów wyjściowych w tym pozyskanie we własnym
zakresie podkładów geodezyjnych.

•

Analiza wniosków osób fizycznych i prawnych do projektu planu, opracowanie wykazu
wniosków zgłoszonych przez zainteresowanych.

•

Analiza wniosków zgłoszonych przez organy i instytucje, opracowanie wykazu
wniosków.

•

Analiza uwarunkowań wynikających ze „Studium...” w tym zgodności złożonych
wniosków ze „Studium...”

•

Analiza możliwości uwzględnienia zgłoszonych wniosków z uzasadnieniem dla
wniosków nieuwzględnionych.

•

Sporządzenie aktualnej prognozy skutków finansowych, sporządzenie pracowania
ekofizjograficznego, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

•

Opracowanie wniosku o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych na cele
nierolnicze i/lub nieleśne.

•

Opracowanie koncepcji projektu planu miejscowego,

•

Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej koncepcji projektu planu miejscowego,
prowadzonej przez Zamawiającego.

•

Opracowanie projektu planu uwzględniającego uwagi Zamawiającego z przedstawionej
koncepcji.

•

Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej projektu planu miejscowego, prowadzonej przez
Zamawiającego.

•

Opracowanie projektów pism związanych z wystąpieniem o opinie i uzgodnienia
projektu planu.

•

Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu.

•

Opracowanie wykazu opinii i uzgodnień.

•

Wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii
i dokonanych uzgodnień.

•

Przygotowanie stosownych ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
planu.

•

Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej projektu planu miejscowego, prowadzonej przez
Radę Miejską przed i po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
planu.

•

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i udział w dyskusji publicznej oraz
sporządzenie protokołu z dyskusji.

•

Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu i wprowadzenie zmian do projektu
planu (ewentualne ponowienie uzgodnień).

•

Opracowanie projektu zmiany planu w wersji do uchwalenia przez Radę Miejską

•

Uchwalenie zmiany planu z uczestnictwem projektanta na sesji Rady Miejskiej.

•

Przygotowanie dokumentacji planistycznej do przekazania wojewodzie, w celu
sprawdzenia zgodności z prawem i do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym.
2. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiści w Kancelarii Urzędu,
przesłać na adres Zamawiającego lub email przetargi@szydlowiec.pl do dnia
18 maja 2022 roku.
3. Termin wykonania zamówienia:
547 dni od zawarcia umowy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania formularzu.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
Najniższa cena – 100%
6. Warunek złożenia oferty:
Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się doświadczeniem przy sporządzeniu lub
zmianie co najmniej 3 planów miejscowych o pow. nie mniejszej niż 1000 ha
7. Dodatkowe informacje:
1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych
wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści
oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany. Pracownik prowadzący postępowanie
poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
2) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym
jako kryterium oceny ofert;
b) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej
niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył stosownych wyjaśnień
dotyczących treści przekazanych ofert;

e) wpłynęła po terminie składania ofert.
3) Na pisemne zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiającego
udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu
przewidzianym na składanie ofert.
4) Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta
może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
5) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest
niecelowa;
d) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;
e) zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Wydział prowadzący postępowanie:
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:
Andrzej Darczuk
Nr telefonu 48 617 86 47 i e-mail do kontaktu przetargi@szydlowiec.pl
Sporządził: Andrzej Darczuk
Zatwierdził:

Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew
Załączniki:
- projekt umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szydłowiec, 26-500
Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1
2) inspektor ochrony danych osobowych u administratora -adres e-mail: iod@szydlowiec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

