
W  związku  z  realizacją  projektu  "Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  miasta  Lublin” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013 ze środków Unii Europejskiej Urząd Miasta Lublin zwraca się z prośbą o przesłanie 
wyceny  usługi  Eksperta  z  zakresu  planowania  przestrzennego do  opracowania 
programu  wdrożenia  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  miasta  Lublin,  zgodnie  z 
poniższym zapisem:

Ekspert z zakresu planowania przestrzennego  w tym:
-  ustalenie  zasad  miejskiej  polityki  przestrzennej  uwzględniającej  zmiany  klimatu  i 
efektywne wykorzystanie energii w mieście; 
-  podanie sposobów ochrony i  kształtowania lubelskiej  „zielonej  infrastruktury”  oraz 
zapewnienia mieszkańcom dostępu do terenów zielonych dla celów rekreacyjnych; 
-  podanie  zasad  racjonalnego  gospodarowania  przestrzenią  w  Lublinie  przy 
optymalnych kosztach inwestycyjnych i kosztach utrzymania przestrzeni publicznej;
-  opracowanie  możliwości  zapobiegania  nieracjonalnej  strukturze  funkcjonalno-
przestrzennej Lublina z punktu widzenia transportu i konsumpcji energii;
-  zestawienie  działań  sprzyjających  inwestycjom  stwarzającym  miejsca  pracy  i 
zwiększającym dochody mieszkańców;
- podanie zasad przywracania funkcjonalności obszarom zdegradowanym w Lublinie;
- podanie sposobów integrowania miejskich obszarów funkcjonalnych;
- opis metod wykorzystania dla rozwoju miasta aktywności mieszkańców i sposobów 
kształtowania pożądanych zachowań lublinian.

.     Wymagania dla wykonującego usługę:
- doświadczenie w zakresie przygotowywania opracowań planistycznych dla miast oraz 
znajomość  Strategicznego  planu  adaptacji  dla  sektorów i  obszarów wrażliwych  na 
zmiany klimatu do roku 2020 (Ministerstwo Środowiska, Warszawa październik 2013).

Termin wykonania usługi do końca lutego 2015r. (do uzgodnienia z Wykonawcą)

Proszę o wskazanie ceny brutto oraz udokumentowanie wymagań dla wykonującego 
usługę (CV lub referencje).

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: mniewiarowska@lublin.eu w terminie do 
dnia 27 listopada br., do godz. 13.00.

Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym nie objętym przepisami Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia procedury 
wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z 
wybranym  Wykonawcą  modyfikacji  złożonych  ofert  w  zakresie  ostatecznej  wartości 
zamówienia oraz uszczegółowienia zakresu zamówienia i terminów jego wykonania. 
O ewentualnym wybraniu  Państwa  oferty  zostaniecie  Państwo  poinformowani  poprzez 
przesłanie e-maila.


