
 

 

 
 
 

 

Łódź, dnia 19 czerwca 2018 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (dalej: Zamawiający), zwraca się 

z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na: 

„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny” 
 

Zamówienie jest prowadzone w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT. 

Dotacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.  

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny  

NIP 725-207-66-21 

Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104 

Tel. 42 233-54-90 

Fax 42 233-54-97 

e-mail: biuro@lom.lodz.pl 

II. Termin i harmonogram wykonania (zakończenia) zamówienia:  

 4 miesiące od dnia podpisania umowy 

 cząstkowe efekty prac powinny być prezentowane Zamawiającemu przynajmniej raz na 

3 tygodnie (zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę najpóźniej 

w dniu podpisania umowy) 

III. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się. 

Zamówienie jest udzielane zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie udzielania zmówień 

przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi, których wartość nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 

organizacyjnego Dyrektora Biura nr 2/2018 z dnia 26 marca 2018 r. – dostępny w siedzibie 

Stowarzyszenia. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:  

W związku z koniecznością  sformułowania długoterminowej i zrównoważonej wizji rozwoju oraz 

uwzględnienia szerszych kosztów i korzyści społecznych, planowane jest przeprowadzenie badań, 

mających na celu sformułowanie wniosków, które będą uwzględniały dotychczasowe doświadczenia, 

stopień problemów i aktualnych wyzwań rozwojowych dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Planowanie mobilności w obszarze metropolitalnym jest trudnym i skomplikowanym zadaniem, 

ponieważ należy zarządzać różnymi, czasem sprzecznymi potrzebami i wymaganiami na poziomie 
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lokalnym, a także wykraczającymi poza ten poziom, biorąc pod uwagę dążenie do osiągania celów 

w zakresie zmian klimatycznych i efektywności energetycznej.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji planowania będącej w stanie traktować 

wyzwania związane z transportem i problemy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w sposób bardziej 

zrównoważony i zintegrowany.  

 

Kod CPV 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

 

Wynikiem przeprowadzonych badań będzie nowa koncepcja, która kładzie szczególny nacisk na 

zaangażowanie obywateli i interesariuszy, koordynację polityk między sektorami (transportu, 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, 

zdrowia, bezpieczeństwa, itp.), między poziomami samorządów oraz między sąsiadującymi ze sobą 

organami władzy. W ramach opracowania zostanie położony nacisk na związki funkcjonalne w ramach 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). 

V. Przygotowanie i przeprowadzenie usługi.  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmować będzie w szczególności: 

I. Określenie własnego potencjału dla skutecznej realizacji planu zrównoważonej mobilności 

miejskiej: 

1. analiza programów lokalnych w kontekście transportu i mobilności oraz powiązanych 

obszarów planistycznych (np. zrównoważona polityka przestrzenna) 

2. weryfikacja w jakim stopniu zasady zrównoważonego rozwoju są spójne z obecnymi 

priorytetami  

3. działania podejmowane w ramach obecnego procesu planowania transportowego 

4. identyfikacja i analiza aspektów pomocy oraz barier dla rozwoju transportu 

II. Zdefiniowanie procesu rozwoju i zakresu planu zrównoważonej mobilności miejskiej: 

1. analiza zachowań transportowych i ich zasięg organizacyjny 

2. określenie wymogów koordynacji i potencjału we wszystkich istotnych dziedzinach 

i poziomach polityki (np. związek między planowaniem przestrzennym i transportem) 

3. określenie etapów i narzędzi do zaangażowania zainteresowanych stron i obywateli  

III. Analiza problemów i możliwości oraz określenie wizji 

1. identyfikacja i analiza kluczowych dokumentów planistycznych 

2. ocena jakości i dostępności posiadanych danych 

3. różne scenariusze alternatywne opisujące rozwój wynikający z wyboru różnych polityk 

i działań 

4. określenie wspólnej wizji, priorytetów i wymiernych celów 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej trzy usługi, z których 

każda polegała na opracowaniu analizy odnoszącej się do kwestii polityki publicznej samorządu 

terytorialnego (w zakresie przygotowania strategii, opracowania polityk rozwoju regionalnego, 

polityk transportowych, opracowań w zakresie planowania przestrzennego lub w zakresie 

mobilności miejskiej) o łącznej wartości co najmniej 140.000,00 zł brutto, przy czym każda z usług 

o wartości nie mniejszej 40.000 zł brutto.  

 



 
 

1.2.  Dysponują ekspertami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  

W momencie składania oferty dysponują co najmniej 3 ekspertami w przedmiotowej dziedzinie 

(wymienionej powyżej) oraz kierownikiem projektu (funkcje mogą być łączone). Każdy z ekspertów 

musi posiadać doświadczenie uczestnictwa w co najmniej jednym projekcie badawczym (na 

potrzeby Wykonawcy lub innych podmiotów) o podobnym charakterze i w podobnym obszarze. 

W przypadku, gdy eksperci nie są pracownikami oferenta, trzeba wskazać podstawę współpracy 

z nim (np. ramowa umowa o współpracy, umowa zlecenia itp.). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VII. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: 

1. Cena  – 30% 

Cena brutto, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 30 punktów otrzymuje wykonawca, który 

zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną według wzoru:  

NCx30/C 

Gdzie:  

NC – najniższa zaoferowana cena 

C – cena oferty punktowanej 

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.   

 

2. Metodyka - 25% 

Opis źródeł danych, narzędzi i metod badawczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji 

zamówienia oraz wzajemne między nimi powiązania. Oferenci mogą rozważyć wykorzystanie 

takich metod jak przegląd dokumentów i literatury, studiów przypadków, wywiadów, ankiet itd. 

W przypadku zamiaru przeprowadzenia badania z użyciem kwestionariusza lub wywiadów 

oczekuje się wskazania skali badania oraz charakterystyki próby badawczej. 

 Szczegółowy opis proponowanej metody oraz ich trafność w stosunku do przedmiotu 

projektu badawczego – do 15 pkt. 

 Sposób zbierania danych, ich zakres oraz źródła informacji – do 10 pkt. 

3. Spójność koncepcji oraz plan prac – 25% 

Ocenie podlegać będzie szczegółowy plan opracowania i jego zakres, w tym jego spójność oraz 

logiczność, wskazane kamienie milowe oraz sposób powiązania poszczególnych elementów 

prowadzących do osiągnięcia celu projektu. 

 Zaproponowana koncepcja badawcza jest czytelna, logiczna i spójna – do 10 pkt  

 Plan pracy posiada realne i jasno określone kamienie milowe – do 5 pkt 

 Oferta zawiera adekwatne, trafne i ważne z punktu widzenia celów badania dodatkowe 

moduły badawcze – do 10 pkt 

 



 
 

4. Zespół badawczy – 20% 

Ocenie podlegać będzie personel, który będzie zaangażowany w realizację projektu. Wymagane 

jest szczegółowe opisanie doświadczenia poszczególnych członków zespołu (max. 6 osób) 

w realizacji podobnych projektów badawczych (ze względu na stosowane metody / tematykę), 

a także wskazanie ich ról /funkcji w przedmiotowym projekcie oraz podziału zadań – zgodnie 

z kwalifikacjami i doświadczeniem zaproponowanego personelu.   

 Doświadczenie poszczególnych członków zespołu w realizacji projektów badawczych 

o zbliżonym charakterze – do 16 pkt dla całego Zespołu badawczego (1 pkt za każdy 

projekt, przy czym każdy członek zespołu musi posiadać w swym portfolio co najmniej 

jeden taki projekt) 

 Adekwatne przypisanie ról oraz podział zadań w projekcie – do 4 pkt 

Badana oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać wszystkie wymagane 

w nim informacje: 

1.1.  Formularz ofertowy (załącznik nr 1) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

1.2.  Kompleksowy plan projektu, uwzględniający metodykę, ze wskazaniem koncepcji oraz planu prac 

i zespołu badawczego (załącznik nr 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 

podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień upływu terminu do składania ofert. 

4. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego 

rejestru lub ewidencji, jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli 

w imieniu Wykonawcy, musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu 

Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa jest dokonywana na dzień upływu terminu do składania ofert.  

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Cena brutto wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu 

ofertowym, w tym zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz obejmować należne opłaty i podatki. 

7. Wszystkie ewentualne upusty, rabaty, bonifikaty i promocje zastosowane przez Wykonawcę muszą być 

uwzględnione w cenie oferty. 

8. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej. 

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę sporządzoną według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami 

i dokumentami należy złożyć w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

w Łodzi, Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), w formie pisemnej lub elektronicznie (skan podpisanych 

dokumentów) na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl. 

2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty. 

3. Termin składania ofert upływa dnia: 4 lipca 2018 r. 

4. Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: 

biuro@lom.lodz.pl. 

Osoby do kontaktu: Magdalena Wrona 



 
 

IX. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 

Oferta złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlega ocenie. 

X. Zmiany w umowie: 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

2. Zmiana eksperta wskazanego w ofercie na etapie realizacji zamówienia.  

a. Wprowadzenie powyższej zmiany wymaga spełnienia łącznie 2 warunków:  

i. wskazania eksperta spełniającego wymagania określone w zapytaniu ofertowym;  

ii. uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na zaproponowaną 

zmianę eksperta.  

XI. Zastrzeżenia: 

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do 

rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a. nie została złożona żadna oferta;  

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

c. Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej 

umowy; 

d. wszystkie oferty zostaną odrzucone.  

4. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt 

interesów.  

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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.  

7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki 

ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 



 
 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Kompleksowy plan projektu 

3. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym 

4. Wzór umowy 

 


