
 

 

 
 
 

 

Łódź, dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

Rozeznanie Rynku 

szacowanie wartości zamówienia 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą 

o przedłożenie oferty cenowej na: 

„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej mobilności 

metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego” 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu 

przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z wybranym trybem. 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie trzech warsztatów w zakresie: 

1.1 zrównoważonej mobilności metropolitalnej,  

1.2 adaptacji do zmian klimatu, 

1.3 włączenia społecznego, 

w ramach przygotowania gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny do nowego okresu programowania UE 2021-2027, w szczególności do generowania 

nowych projektów o charakterze zintegrowanym, które przyczynią się do wspierania rozwoju w ramach 

wybranych obszarów współpracy. Na podstawie diagnozy strategicznej ŁOM wraz z analizą potrzeb 

rozwojowych i planów inwestycyjnych JST wchodzących w skład SŁOM, dostępnej pod linkiem 

http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Diagnoza-28.11.2019-S%C5%81OM.pdf są prowadzone 

prace przygotowawcze do nowego okresu programowania. m.in. poprzez prace w powołanych grupach 

roboczych nad przygotowaniem strategii rozwoju ponadlokalnego, zgodnie z nowelizacją ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z 15 lipca 2020 r., która weszła 

w życie 13 listopada 2020 r. 

2. Warsztaty powinny mieć charakter interaktywny, kluczowym będzie zbudowanie atmosfery 

dyskusji, dzielenia się opiniami i doświadczeniami pomiędzy członkami grupy warsztatowej, będą 

realizowane w grupach, zgodnie ze skonsultowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 

programem. 

3. Wszystkie trzy warsztaty powinien cechować spójny program merytoryczny uwzględniający 

informacje na temat kluczowych trendów społecznych, gospodarczych i środowiskowych związanych 

z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju i kluczowych dokumentów stanowiących wytyczne dla 

programowania 2021-2027. 

4. Uczestnikami warsztatów będą pracownicy jednostek samorządów terytorialnych wschodzących 

w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Dłutów, Dmosin, 

Dobroń, miasto Brzeziny, gmina Brzeziny, gmina miasto Głowno, Koluszki, Konstantynów Łódzki, 

Ksawerów, Lutomiersk, Łódź, Nowosolna, miasto Ozorków, gmina Ozorków, miasto Pabianice, gmina 

Pabianice, Parzęczew, Rogów, Rzgów, Stryków, Tuszyn, miasto Zgierz oraz gmina Zgierz. 

http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Diagnoza-28.11.2019-S%C5%81OM.pdf


 
 

5. W każdym warsztacie weźmie udział nie więcej niż 30 (trzydziestu) uczestników, z możliwością 

podziału na mniejsze podgrupy. 

6. Przedmiot usługi wraz z jej ostatecznym odbiorem powinien być zrealizowany w okresie 5 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. Ostateczne terminy poszczególnych części warsztatów Zamawiający ustali 

z wybranym Wykonawcą.  

7. Łączna ilość godzin przeznaczonych na prace warsztatowe dla każdej z części będzie wynosić nie 

mniej niż 22 godzin zegarowych przy założeniu, że jeden warsztat nie może trwać krócej niż 1,5 godz. 

8. Celem każdego z warsztatów jest możliwie całościowe ujęcie tematu (szeroki zakres zagadnień, 

m.in. na przykładzie działań realizowanych w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020, 

wykorzystanie doświadczenia z realizacji projektów ZIT), w tym wyczerpujące omówienie kwestii 

określonych oraz zagadnień zgłoszonych przez uczestników przed oraz podczas warsztatu, 

wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz sporządzenia fiszy projektowych, które pozwolą na 

dostosowanie systemu wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 do rzeczywistych 

potrzeb o charakterze metropolitalnym, w ramach wybranych obszarów współpracy. 

9. Treści przekazywane powinny zostać osadzone w specyfice gospodarczej i branżowej Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego. Istotnym będzie przedstawienie kluczowych kwestii związanych 

ze specyfiką gospodarczą, odniesienie do kluczowych dokumentów strategicznych dla regionu 

wyznaczających kierunki rozwoju gospodarczego, informacji na temat wiodących kierunków, 

możliwości wsparcia finansowego na realizację inwestycji o charakterze kompleksowym/ 

komplementarnym, o wymiarze ponadlokalnym, w formule partnerskie, które będą służyły wzmacnianiu 

relacji funkcjonalnych ŁOM. 

10. Opracowanie 3 raportów z przeprowadzonych warsztatów zgodnie ze wzorem przedstawionym 

w załączniku nr 2, który będzie dostarczony w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia danego 

warsztatu.  

II. Warunki realizacji zamówienia.  

1. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń wydanych w tym zakresie 

wszelkie spotkania będą odbywały się stacjonarnie lub online po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

2. Każdy warsztat trwać będzie co najmniej 1,5 godziny i zgodnie z ustaleniami odbywać się będzie 

w siedzibach gmin tworzących Stowarzyszenie Łódzki Obszar metropolitalny oraz w wydziałach 

lub jednostkach Miasta Łódź albo w formie zdalnej (on-line). 

3. Zapewnienie sali na warsztat oraz cateringu dla uczestników spotkania pozostaje po stronie 

Zamawiającego. 

4. Miejsce – sale wraz z wyposażeniem technicznym do obsługi warsztatów udostępnione zostaną 

przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający zapewni wymagania organizacyjne i techniczne związane z wyposażeniem sali 

w stoły, krzesła, komputer, rzutnik, ekran, wskaźnik do slajdów, flipchart. Ewentualne inne potrzeby 

technologiczne związane z dopasowaniem sali do potrzeb warsztatowych będą przedmiotem dalszych 

uzgodnień. 

6. Szczegółowy harmonogram terminów poszczególnych warsztatów zostanie ustalony 

z Zamawiającym w późniejszym terminie w ramach uzgodnień z wybranym Wykonawcą.  

7. Warsztaty będą odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

8. Przeprowadzenie warsztatów w formie on-line: 

8.1. realizowane za pośrednictwem platformy/aplikacji online; 

8.2. platforma/aplikacja powinna umożliwić udział jednocześnie min. 30 (trzydziestu) 

uczestnikom; 

8.3. musi być zapewniony dostęp na komputerze (z oprogramowaniem Microsoft Windows lub 

Mac OS) lub smartphonie (z systemem Android lub IOS) z dowolnego miejsca; 



 
 

8.4. uczestnicy muszą mieć możliwość zadawania pytań ekspertowi oraz dyskusji z innymi 

uczestnikami minimum w formie chatu (nie wszyscy uczestnicy mogą dysponować mikrofonami i 

kamerami internetowymi); 

8.5. Wykonawca przekaże uczestnikom link do platformy/aplikacji najpóźniej na dzień przed 

rozpoczęciem warsztatu; 

8.6. musi być zapewniona możliwość widoku na prowadzącego, prezentacje i pomoce 

multimedialne; 

8.7. warsztat musi być zarejestrowany na potrzeby monitoringu, kontroli i audytu oraz 

przekazany do Zamawiającego.  

8.8. Wykonawca musi uzyskać zgodę ekspertów i uczestników na wykonanie nagrania.  

9. Zapewnienia trenera/trenerów, posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu tematyki 

warsztatu. 

10. Przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym zakresu, treści i formy materiałów, niezbędnych do 

przeprowadzenia warsztatu. 

11. Zweryfikowania listy osób zgłoszonych ze stanem faktycznym. 

12. Opracowanie raportu z przeprowadzonego warsztatu w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zakończenia danego warsztatu. 

III. Termin wykonania zamówienia:  

5 (pięć) miesięcy od dnia podpisania umowy.  

IV. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Oferty zawierające całkowitą cenę netto za wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia, 

w tym cena netto za jeden miesiąc świadczenia usług, należy składać mailowo do dnia 

26 kwietnia 2021 r. adres email: biuro@lom.lodz.pl. W tytule proszę wpisać OFERTA szacowanie 

wartości. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert dla każdej z części wskazanej w pkt I.1.1, I.1.2, I.1.3 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór raportu końcowego 
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