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pRororót

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych ró,wnowartości
Zamówienia publicznego,
kwoty 30.000 euro

którego

1. Przedmiot zamówienia:

robota budowlana E dostawa E usługa t
usługa po|egająca na przeprowadzeniu działań pańycypacyjnych w trakcie konsultiacji projektuuchwałY wYznaczającej obszar zdegradowany i rewitaliŹa ąi,- oiłi ar.lałan pił}cyp.Óvlny.n w trakciekonsultacji Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji rrłńŚt. i c.iny piwniczna-Zdroj zgodnie zzapisami ustawy z dnia 9 pażdziernka o rewitalizacji ( DZ U.zarc ó..i l'lii|2, Szczegołowy opis przedmiotu zamowienia:

A, Konsultacle Projektu uchwały wyznaczĄącej obszar zdegradowany i rewitalizarcji- opracowanie formularzY do zbierania 1ya9 w formie elJktronicznÓ;, ttor" zamieszczonezostaną na stronie podmiotowej gminy w Biuietynie lnformacji publicznój
- oPracowanie ankiet do zbierania uwag od interesariuszy i prz'eprowadzania badańankietowych
- organizacja sPotkania (1 szt.) edukacyjno-informacyjnego o procesie rewitaIizacji w tym oistocie , celach, zasadach prowadzeniJ rewitalizacji,'*vi,ir.";ąlv.-r, ;"r;t.d"raz przebiegutego procesu w tym; zapewnienie expeńa/mod"r"t.r" prowaozącego spotkanie, materiałowedukacYjno-informacYjnYch, wynajęcie sali, catering dla szacowanej liczby uczestnikow - 1O0osob
- sPorządzenie raPortu/informacji z przeprowadzonych działań pańycypacyjnych zawierającychuwagi wraz z odniesieniem się do nich co do zmian projektu uchwały w zakresie wyznaczeniaobszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Ponad to ńporuintor.atle musi zawierac treściPodsumowujące Przebieg kazdego z d,ziałań partyclpaóylnych/ formy konŚurta|;i zawierającedaneomiejscu,czasieichpzepiowadzenia,bmowidnióiińprzeniegu
- konsultacje i wspÓłpraca z ZamawiĄącym W ."kr"Śi" 

- 
ÓL-yjoto*ani", realizacji iPodsumowania kazdego z działań party|ipacyiny.n- * trakcie 

"§rowadzenia 
konsultacjiprojektu uchwały wyznaczającej obszai zoógiaoowańy i rewitalizacji '

- WYkonawca zobowiązuje się do przedłozenia haimonogramu, zakresu tematycznego iprogramu kazdego zwlw działań.

- B, Konsultacje Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy piwniczna-Zdroj
- oPracowanie formularzY do zbierania uy{ag w formie elektronicznej, ktore zamieszczonezostaną na stronie podmiotowej gminy w Biuńtynie lnfóimacji publicznój
- opracowanie ankiet badawczYch kierowanych do mieszkańców i interósariuszy dotyczącychdziałań w ramach Programu rewitalizacji i pizeprowaózlnle oaoan anr<ietow!Ćń-' organizacja 2 sPotkań informacyjno-konsultacljno-roboczych (1spotkanie i 1 warsztat) r,v tym,zaPewnienie exPerta/moderatora prowaoŹącego spbtkania,' materiałow edukacyjno_informacyjnych,. warsztatowych (maPY: szkice, "ant<ieiy,itp.1 

wynajęcie sali catering dlaszacowanej liczby uczestników - 40 osób
- sPorządzenie raPortu/informacji z przeprowadzonych działanpańycypacyjnych zawierającychuwagi wraz z odniesieniem się do nich co do zmión prolektu GpR. ponad to raporVinformacjamusi zawieraĆ treŚci Podsumowujące przebieg xaiodgo z działan pańycypacyjnych/formykonsultacji, zawierające dane o miel'scu, ciasie iĆń- przeprowadzenia, omowienie ichprzebiegu.

- konsultacje i wsPołPraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania, rea|izac.li iPodsumowania kazdego z działań partyófpacylnycrl ń trakcie'|rowadzenia konsultac.liprojektu GPR

lłi..1i{}::





- WYkonawca zobowiązuje się do przedłozenia harmonogramu, zakresu tematycznego i

programu kazdego zwlw działan.

OPracowania/rapońy/informacje powstałe z przeprowadzenia kazdego z działań należy niezwłocznie
przekazac Za mawiającemu w następ ujących formatach :

- w wersji papierowej oraz elektronicznej

3, Rozeznanie rynku,
A zapytanle skierowano do,

1/ Axon Consulting sp. z o. o., ul. Leśna 5t32,41-3o3 Dąbrowa Górnicza

2/ Biuro Projektów Kapitałow}ch -Dariusz Gawlik, uI. Wielicka 25, 30-552 Kraków

3/ Eurofin -

B. zaPYtanie skierowano pisemnie, faksem, osobiście" telefonicznie, mailem (własciwe p,cdkreślić)

C. oferty otrzymano od:

1/ Eurofin - doradztwo i szkotenia Sp.zoo, ul. Jałowcowa 18a, 32410Dobczyce

4 Wybor oferty
Wybrano ofertę:
1/ Eurofin - doradztwo i szkolenia Sp.zoo, ul. Jałowcowa 18a, 32410 Dobczyce

przy uwzględnieniu następujących wymagań:
- cena przedstawionej ofeńy -6 000,00 zł brutto

,, P|erta Eurofin - doradztwo iszkolenia Sp.zoo, ul. Jałowcowa 18a, 32-41oDobczy6g.,t\,t 'Kł§r|ł(€lłś€ była jedyna która wpłynęła na zapytanie a cena przedstawionej ofórty \s ooo,oo .ł
brutto pozwala na realizację zadania,
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FORM U LARZ OFE RTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: EUROFIN - doradztwo i szkolenia Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Jałowcowa IBa,32-410 Dobczyce
Adres poczĘ elektronicznej: biuro@eurofin.pl
strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

www.eurofin,pl
667 900 I00,667 900 500

356897827
681 1B83640

Dane doĘczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Piwniczna -Zdroj, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna -Zldrój

zobowiązuję się do: przeprowadzenia działań partyrypacyjnych w trakcie konsultacji projektu uchwały
wYznaczającej obszar zdegradowany i rewitalizaQi oraz działań partycyparyjnych w trakcie llonsultacji
Pro.1ektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta iGminy Piwniczna-Zdrój, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 9 PaŹdziernika o rewitalizacji (DZ.U .2015 poz.I777) w zakresie wskazanym w zapytaniu
ofertowym nr 51201,6 z dnia 11 maja 2016r.

zai li.i,;ii',j,i.il§ #

Cena ofeĘ

cena netto 4 878,05 zł
(słownie: cztery Ęsiące osiemset siedemdziesiąt osiem zł pięć groszy)
podatek VAT 1 121,95 zł
cena brutto: 6000,00 zł
(słownie: sześć tysięry zł)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie do dnia:
15 października

Termin płatności: 30 dni

Osoba / osoby za wykonanie zobowiązall umowy:
Beata Kuciej, 667 900 500

Inne informacje wykonawcy:

16.05.2016 ..
(data i czytelny

§^or,l{ry9 i szkolołia §p. z ąo.
Jć"{ lU łjOl}cżycr. ul. Jałowcołe ll!ł
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O lcI,ta Etlro[i n partycypacja

Temat: Oferta Eurofin partycypacja
Nadawca: Beata Kuciej <beatakuciej@eurofin,pl>
Data: 16.05. 2016 1,L:57
Adresat: Aneta Majoch a U M iG Piwn iczna -Zdroj<amajocha @ piwn iczn a. pl>

Dzień dobry,
W odPowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe przesyłam ofertę firmy EUROF1N
doradztwo i szkolenia.
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Z powazaniem,

Załącznlkr.

Ofe rta_E u rofi n_pa rtycypacja. pdf 175 KB
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