
 
 
 
 
 

Świadczenie usług animacyjnych w ramach projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” 

 

Informacje o ogłoszeniu 
 
Termin składania ofert 

• do dnia 26-08-2019 
 
Numer ogłoszenia 

• 1198716 
 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
 
Miejsce i sposób składania ofert 
1. Oferty należy dostarczyć do dnia 26.08.2019 r. do godz. 13.15 w Kancelarii Ogólnej URZĘDU 
MIEJSKIEGO W LĘBORKU, 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14 - Box nr 1 
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 
3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych 
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
6. Dokumenty lub oświadczenia dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. 
8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
9. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 
10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 
11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
12.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane : URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU, 84-
300 Lębork ul. Armii Krajowej 14 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz dodatkowo 
opisane następująco: 
 
„Świadczenie usług animacyjnych w ramach projektu ”Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy 
Świat”, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Nie otwierać przed 26.08.2019 r. godz. 13:30 
 
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Romuald Babul 
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
tel. 59 86-37-753, tel. kom. 608 584 785 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi animacyjne – Animatora, w ramach 
projektu pn. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
2. Rolą Animatora będzie zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizowanych do udziału w pracach przy 
urządzaniu, wybranych w Projekcie podwórek w zakresie wstępnych zarysów, inicjatyw zagospodarowań 
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terenów.  
3. W ramach zadania Animator skonsultuje z mieszkańcami budynków sąsiadujących z przedmiotowymi 
podwórkami koncepcje zagospodarowania podwórek, o których mowa niżej, a następnie przy ich udziale 
wykona wskazane prace wykończeniowe podwórek integracyjnych m.in. w zakresie nasadzeń roślin, 
malowania, prac instalacyjnych małej architektury, itp. 
4. Przeprowadzenie działań społecznych przez Animatora odbywać się będzie na terenach wybranych w 
trakcie konsultacji społecznych 7 niżej wymienionych podwórek: 
- podwórko integracyjne Kossaka 72.  
- podwórko integracyjne Kossaka 87.  
- podwórko integracyjne Kossaka 100. 
- podwórko integracyjne Malczewskiego 22-24.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 5 - Malczewskiego 11-12.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 49.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 63-64.  
5. Do głównych zadań Animatora będzie należało m. in.:  
• organizacja spotkań animacyjnych dla mieszkańców budynków bezpośrednio sąsiadujących ze 
wskazanymi wyżej podwórkami, 
• aktywne pozyskiwanie uczestników projektu, 
• realizacja zadań w terenie w zakresie wspólnego z mieszkańcami zagospodarowania terenów oraz ich 
późniejsza pielęgnacja 
• prowadzenie bieżącej dokumentacji działań (w tym m.in.: listy obecności ze spotkań, materiały powstałe w 
ramach animacji, dokumentacja zdjęciowa, sprawozdania zawierające uzgodnienia z mieszkańcami itp.), 
 
6. Zasady świadczenia usług animacyjnych (ilości godzin w ramach niżej wskazanych etapów mogą być 
przenoszone między nimi): 
• Działania wstępne (zebranie informacji, ocena sytuacji, zachęcanie osobiste ludzi do udziału w spotkaniu 
informacyjnym, przygotowanie zaproszeń, plakatów na spotkanie z mieszkańcami)  
2 razy x 4 godziny x 7 podwórek = 56 godzin 
• organizacja spotkań wstępnych (utworzenie grupy, pomoc w określeniu kierunków działań, uzgodnienie 
sposobu koncepcji zagospodarowania podwórek)  
4 godziny x 7 podwórek = 28 godzin  
• przygotowanie wykonania prac w terenie 
8 godzin x 7 podwórek = 56 godzin 
• wspólna praca w terenie (nadzór / animowanie realizacji prac) przy urządzaniu podwórek (podział 
obowiązków, odpowiedzialności)  
3 razy w roku x 4 godz. x 7 podwórek = 84 godziny 
• monitorowanie zrealizowanych prac 
3 razy w roku x 2 godz. X 7 podwórek = 42 godziny 
• opracowanie dokumentacji sprawozdawczej. Wykonawca po wykonaniu usługi animacyjnej zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wynikające z charakteru świadczonej usługi (opis 
przeprowadzonych działań, dokumentację zdjęciową, listy obecności itp.) 
40 godzin 
Razem ilość godzin pracy animatora = 56 godziny + 28 godzin + 56 godzin + 84 godziny + 42 godziny + 40 
godzin = 306 godzin. 
7. Sprzęt do pielęgnacji podwórek (narzędzia, taczki, zraszacze, węże, pędzle ) oraz materiał (ziemia, kora, 
rośliny do nasadzenia, kwiaty na wymianę, donice, farby) zapewni Zamawiający. 
8. Wykonawca/ Animator ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 
projektu ze środków Unii Europejskiej. 
9. Wykonawca/ Animator świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego przekazywania 
dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami oraz bieżącego informowania w formie pisemnej o 
występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań, 
10. Osoba wskazana przez Wykonawcę (Animator) do realizacji zadań musi wykazać pełną 
dyspozycyjność, tzn.: możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu świadczenia usługi 
animacyjnej w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów, w 
szczególności otwartych spotkań z mieszkańcami oraz prac prowadzonych w terenie Wykonawca/ Animator 
będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym. 
 
Kategoria ogłoszenia 
Usługi 
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Podkategoria ogłoszenia 
Usługi inne 
 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Lębork  
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Cel zamówienia 
Celem nadrzędnym realizacji inwestycji jest zrównoważony rozwój obszaru Nowy Świat w Lęborku w 
sposób adekwatny do jego roli i znaczenia w kontekście miasta, a tym samym podniesienie jakości życia, 
mieszkania i pracy. 
 
Przedmiot zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi animacyjne – Animatora, w ramach 
projektu pn. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
2. Rolą Animatora będzie zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizowanych do udziału w pracach przy 
urządzaniu, wybranych w Projekcie podwórek w zakresie wstępnych zarysów, inicjatyw zagospodarowań 
terenów.  
3. W ramach zadania Animator skonsultuje z mieszkańcami budynków sąsiadujących z przedmiotowymi 
podwórkami koncepcje zagospodarowania podwórek, o których mowa niżej, a następnie przy ich udziale 
wykona wskazane prace wykończeniowe podwórek integracyjnych m.in. w zakresie nasadzeń roślin, 
malowania, prac instalacyjnych małej architektury, itp. 
4. Przeprowadzenie działań społecznych przez Animatora odbywać się będzie na terenach wybranych w 
trakcie konsultacji społecznych 7 niżej wymienionych podwórek: 
- podwórko integracyjne Kossaka 72.  
- podwórko integracyjne Kossaka 87.  
- podwórko integracyjne Kossaka 100. 
- podwórko integracyjne Malczewskiego 22-24.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 5 - Malczewskiego 11-12.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 49.  
- podwórko integracyjne Stryjewskiego 63-64.  
5. Do głównych zadań Animatora będzie należało m. in.:  
• organizacja spotkań animacyjnych dla mieszkańców budynków bezpośrednio sąsiadujących ze 
wskazanymi wyżej podwórkami, 
• aktywne pozyskiwanie uczestników projektu, 
• realizacja zadań w terenie w zakresie wspólnego z mieszkańcami zagospodarowania terenów oraz ich 
późniejsza pielęgnacja 
• prowadzenie bieżącej dokumentacji działań (w tym m.in.: listy obecności ze spotkań, materiały powstałe w 
ramach animacji, dokumentacja zdjęciowa, sprawozdania zawierające uzgodnienia z mieszkańcami itp.), 
 
6. Zasady świadczenia usług animacyjnych (ilości godzin w ramach niżej wskazanych etapów mogą być 
przenoszone między nimi): 
• Działania wstępne (zebranie informacji, ocena sytuacji, zachęcanie osobiste ludzi do udziału w spotkaniu 
informacyjnym, przygotowanie zaproszeń, plakatów na spotkanie z mieszkańcami)  
2 razy x 4 godziny x 7 podwórek = 56 godzin 
• organizacja spotkań wstępnych (utworzenie grupy, pomoc w określeniu kierunków działań, uzgodnienie 
sposobu koncepcji zagospodarowania podwórek)  
4 godziny x 7 podwórek = 28 godzin  
• przygotowanie wykonania prac w terenie 
8 godzin x 7 podwórek = 56 godzin 
• wspólna praca w terenie (nadzór / animowanie realizacji prac) przy urządzaniu podwórek (podział 
obowiązków, odpowiedzialności)  
3 razy w roku x 4 godz. x 7 podwórek = 84 godziny 
• monitorowanie zrealizowanych prac 
3 razy w roku x 2 godz. X 7 podwórek = 42 godziny 
• opracowanie dokumentacji sprawozdawczej. Wykonawca po wykonaniu usługi animacyjnej zobowiązany 
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jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wynikające z charakteru świadczonej usługi (opis 
przeprowadzonych działań, dokumentację zdjęciową, listy obecności itp.) 
40 godzin 
Razem ilość godzin pracy animatora = 56 godziny + 28 godzin + 56 godzin + 84 godziny + 42 godziny + 40 
godzin = 306 godzin. 
7. Sprzęt do pielęgnacji podwórek (narzędzia, taczki, zraszacze, węże, pędzle ) oraz materiał (ziemia, kora, 
rośliny do nasadzenia, kwiaty na wymianę, donice, farby) zapewni Zamawiający. 
8. Pozostały zakres zamówienia został opisany w pkt. 3.8. - 3.10. zapytania ofertowego. 
 
Kod CPV 
85320000-8 
 
Nazwa kodu CPV 
Usługi społeczne 
 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.12.2020 r. 
 
Załączniki 

• Załącznik Nr 2b  

• Załącznik Nr 2a  

• Załącznik Nr 1e  

• Załącznik Nr 1d  

• Załącznik Nr 1c  

• Załącznik Nr 1b  

• Załącznik Nr 1a  

• Zapytanie ofertowe  
 
Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień  
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymienione w niniejszym punkcie warunki 
szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  
 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, która posiada doświadczenie w 
pracy ze społecznością lokalną, i która zrealizowała min. 1 usługi animacyjne związane z aktywizacją 
społeczności lokalnej w ramach dofinansowania unijnego.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do 
oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”. 
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie n/w oświadczeń i 
dokumentów, tj.: 
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Warunki zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku 
postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku: 
1.1. w przypadku konieczności zwiększenia zakładanych przez Zamawiającego ilości godzin usług. 
1.2. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć 
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302936
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302935
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302934
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302933
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302932
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302931
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302930
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1302929
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1.3. gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż 5 225 
000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy: 
2.1. zmiana danych teleadresowych 
2.2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę: 
1.1.formularz oferty . 
1.2.formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 
1.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty, 
1.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się 
na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) . 
 
2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w 
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
Ocena oferty 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Oferty oceniane będą punktowo. 
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga): 
 
L.p. Nazwa kryterium Waga % 
1). Cena usługi (stawka godzinowa) 80 
2). Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20 
 
3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów: 
3.1. Cena oferty (A) - waga kryterium 80% 
 
 
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt. 
 
               cena najniższa 
A = -------------------------------------- x 80 pkt. 
       cena danego Wykonawcy 
 
3.2. Doświadczenie (B) - waga kryterium 20% 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych referencji potwierdzających wysoką jakość 
świadczonych usług w charakterze animatora. 
Wykonawca chcąc otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium powinien do przesłanej oferty dołączyć 
referencje osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. 
Za załączenie do oferty:  
- jednych referencji zostanie przyznane 0 pkt. 
- dwóch referencji zostanie przyznane 10 pkt. 
- trzech i więcej referencji zostanie przyznane 20 pkt.  
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Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B) 
 
4. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.  
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym 
zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z 
najwyższą liczbą przyznanych punktów. 
6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska 
taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną. 
 
Wykluczenia 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym.  
 
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w 
tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
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. 
 
Zamawiający - Beneficjent 
Nazwa 
GMINA MIASTO LĘBORK 
Adres 
Armii Krajowej 14 
84-300 Lębork 
pomorskie , lęborski 
Numer telefonu 
598637760 
Fax 
598622427 
NIP 
8411622090 
Tytuł projektu 
Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat 
Numer projektu 
RPPM.08.01.02-22-0004/17-00 
Liczba wyświetleń: 3 
 


