
W związku  z  realizacją  projektu  "Cities  In  Article  7"  współfinansowanego  ze  środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III, Urząd
Miasta Lublin w ramach rozeznania rynku zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z
poniższym opisem:

Usługa ekspercka z zakresu zintegrowanych inwestycji terytorialnych w
ramach projektu “Cities in Article 7”

Przedmiot zamówienia:

1. Pisemne opracowanie w języku angielskim profilu Miasta Lublin, który będzie częścią
analizy przeprowadzonej  dla  całej  międzynarodowej  sieci  partnerów projektu  „Cities  In
Article 7” („baseline study”). Profil  miasta zostanie przygotowany na podstawie formatki
udostępnionej  przez  partnera  wiodącego  projektu  i  będzie  miał  objętość  5-6  stron.
Informacje, które ma zawierać profil miasta, mają dotyczyć polityki miejskiej i planowania
miejskiego  w  zakresie  zintegrowanych  inwestycji  terytorialnych  (ZIT)  w  Lublinie  i
Lubelskim  Obszarze  Funkcjonalnym  (LOF).  Mają  to  być:  szczegółowe  dane  lokalne  i
warunki  ramowe  dotyczące  ZIT,  szczegóły  na  temat  istniejących  miejskich  strategii  i
planów działania ZIT, sposobu finansowania i wyzwań w realizacji, informacje na temat
kluczowych  atutów  i  mocnych  stron  ZIT,  szczegółowe  informacje  na  temat  struktury
zarządzania procesem wdrażania i finansowania ZIT. 

Termin ukończenia – 15 stycznia 2017 r.

2.  Udział  w spotkaniu z  partnerem wiodącym i  ekspertem wiodącym międzynarodowej
sieci w ramach projektu na temat profilu miasta w dniach 16-17 stycznia 2017 w Lublinie
celem  omówienia  profilu  miasta  i  przekazania  partnerowi  wiodącemu  i  ekspertowi
wiodącemu  informacji  na  temat  ZIT w  Lublinie  i  w  LOF w  języku  angielskim.  Koszty
ewentualnego zakwaterowania i podróży eksperta spoza Lublina ponosi ekspert.

3. Udział w spotkaniu sieci projektu w Sewilli (Hiszpania) w dniach 9-10 lutego 2017 celem
zaprezentowania partnerom projektu ZIT w Lublinie i w LOF w języku angielskim. Koszty
przejazdu i zakwaterowania poniesie Gmina Lublin.

Wymagania wobec eksperta:

- wiedza ekspercka z zakresu zintegrowanych inwestycji terytorialnych ogólnie i na terenie
Lublina i LOF oraz z zakresu polityki miejskiej i planowania miejskiego,

- wykształcenie wyższe,

- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

     

Wycena  powinna  zawierać  kwotę  netto  i  brutto  usługi  obejmującą  wszystkie  koszty
związane z realizacją usługi  niezbędne do jej  wykonania z uwzględnieniem wszystkich
opłat  i  podatków (w tym podatek VAT – w przypadku podmiotów będących płatnikiem
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podatku  VAT;  podatki  i  składki  ubezpieczeniowe,  w  tym  również  leżące  po  stronie
Zamawiającego – w przypadku osób fizycznych).

Razem z wyceną należy przesłać:

- CV eksperta,

-  oświadczenie  zawierające  wykaz  odbytych/przeprowadzonych
szkoleń/warsztatów/konferencji, informujące także o zrealizowanych projektach w zakresie
ZIT, polityki miejskiej i planowania miejskiego,

- referencje wystawione z tytułu wykonanych usług eksperckich w zakresie ZIT, polityki
miejskiej i planowania miejskiego – w przypadku posiadania takowych,

-  oświadczenie  o  znajomości  języka  angielskiego  w  stopniu  umożliwiającym  pisemne
opracowanie  profilu  miasta  oraz  aktywny  udział  w  międzynarodowych  spotkaniach
projektowych wraz z określeniem poziomu znajomości języka angielskiego (np. B2, C1),

-  zaświadczenia  o  znajomości  języka  angielskiego (certyfikaty,  świadectwa ukończenia
kursów języka angielskiego itp.) – w przypadku posiadania takowych.

Kryteria oceny:

a) cena brutto – 60%

Liczba punktów w tym kryterium będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 60 =liczba punktów 

b)  doświadczenie  i  wiedza  eksperta oceniona  na  podstawie  oświadczenia,  CV  i
ewentualnych referencji – 30%

Liczba  punktów  w  tym  kryterium  wyliczana  będzie  w  zależności  od  ilości
odbytych/przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/konferencji, zrealizowanych projektów w
zakresie ZIT, polityki miejskiej i planowania miejskiego:

1-2  odbytych/przeprowadzonych  szkoleń/warsztatów/konferencji,  zrealizowanych
projektów w zakresie ZIT, polityki miejskiej i planowania miejskiego – 10 punktów
3-6  odbytych/przeprowadzonych  szkoleń/warsztatów/konferencji,  zrealizowanych
projektów w zakresie ZIT, polityki miejskiej i planowania miejskiego – 20 punktów
7 i więcej odbytych/przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/konferencji, zrealizowanych
projektów w zakresie ZIT, polityki miejskiej i planowania miejskiego – 30 punktów

c)  znajomość  języka  angielskiego  oceniona  na  podstawie  oświadczenia  i
ewentualnych zaświadczeń – 10%

Liczba punktów w tym kryterium wyliczana będzie w zależności od poziomu  znajomości
języka angielskiego:
A1-A2 – 0 punktów
B1 – 2 punkty
B2 – 5 punktów
C1 lub wyżej – 10 punktów

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
URBACT III



Osoba do kontaktu: Marta Jędrych, tel. 81 466 28 86, e-mail: mjedrych@lublin.eu 

Dokumenty  należy  przesłać  do  5  grudnia  2016  r.  do  godz.  8.00  na  adres
mjedrych@lublin.eu.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują powstania
żadnych zobowiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie prawo modyfikacji

i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. O ewentualnym
wybraniu Państwa propozycji zostaną Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do

współpracy.

Osoba fizyczna powinna w treści swojej oferty umieścić oświadczenie: "Oświadczam, że
rezygnuję z prawa do prywatności, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782)

dotyczącego ochrony danych osobowych, w zakresie mojego imienia i nazwiska, na
potrzeby odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące niniejszego

postępowania”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą, modyfikacji
złożonych ofert w zakresie ostatecznej wartości oraz uszczegółowienia zakresu

przedmiotu umowy i terminów jej wykonania. 

Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa zależne i majątkowe do
wszelkich materiałów będących przedmiotem umowy.
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