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OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT
(zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000 zł)
Zamawiający, Gmina Miasto Zgierz, ogłasza konkurs w postępowaniu pn.:
Przygotowanie opracowań w ramach zadania pn. „Strategii Rozwoju Miasta Zgierz na
lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040” i Diagnoza zasobów i przygotowanie
“Programu rozwoju miasta w oparciu o koncepcję Smart City”
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do ogłoszenia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: CENA – 100 %
3. Termin wykonania zamówienia:…… 30.09.2023 r.…….…
4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl ,
do dnia 19.09.2022, godz. 12:00, zaznaczając w treści e-mail, iż oferty nie
wolno otwierać przed dniem 19.09.2022, godz. 12:00
b. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)
do dnia 19.09.2022 , godz. 12:00 zaadresowaną na Zamawiającego
i opatrzoną napisem: „Oferta na przygotowanie opracowań w ramach
zadania pn. „Strategii Rozwoju Miasta Zgierz na lata 2023-2030 z
perspektywą do roku 2040” i Diagnoza zasobów i przygotowanie
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“Programu rozwoju miasta w oparciu o koncepcję Smart City”, nie
otwierać przed dniem 19.09.2022, godz. 12:00.”
5. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i ogłoszenia wyniku konkursu:
26.09.2022r.
6. Ogłoszenie o konkursie ofert, w tym także załączniki mogą zostać zmienione przez
Zamawiającego.
7. Ogłoszenie o konkursie ofert może zostać przez Zamawiającego odwołane jeśli:
a. będzie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą,
b. prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leżeć będzie
w interesie Gminy, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia
postępowania.
8. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
9. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca spełniający warunki określone
w opisie przedmiotu i warunków wykonania zamówienia, w szczególności:
.......................................................................................................................
10. Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a. nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
b. oferta najkorzystniejsza przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł
zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty,
c. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą,
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d. złożono oferty lub oferty dodatkowe o takiej samej liczbie punktów lub cenie.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny.
12. Zamawiający przewiduje negocjacje w celu ulepszenia oferty.
13. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Robert Chocholski
Sekretarz Gminy Miasto Zgierz,
adres e-mail: rchocholski@umz.zgierz.pl, tel. 42 7143 147
14. Załączniki:
1…………
2…………
* niepotrzebne skreślić

Zgierz, dn. …….................

……………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

