„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.01.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalna Grupa Działania
„Brynica
to
nie
granica”
zapraszają
do
złożenia
oferty
cenowej
w ramach realizacji operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych dla obszarów:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” i Lokalna Grupa Działania
„Brynica to nie granica”.

II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Koncepcja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w zakresie prawa budowlanego, planów zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego,
przepisów z zakresu ochrony środowiska i innych przepisów prawa.
Celem głównym opracowania koncepcji sieci tras rowerowych na obszarze partnerskich Lokalnych
Grup Działania jest chęć działania na rzecz rozwoju turystycznego obszarów w oparciu o walory
przyrodnicze i kulturalne oraz wzmocnienie kapitału społecznego w kształtowaniu i rozwoju obszaru.
Celami szczegółowymi są zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego, zwiększenie
atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój działań w zakresie tworzenia lokalnych produktów
turystycznych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Koncepcja sieci tras rowerowych, będąca
przedmiotem niniejszego zapytana, będzie podstawą do spójnego rozwoju tras rowerowych
wykorzystujących walory przyrodnicze, kulturowe, lokalne atrakcje turystyczne na obszarze
partnerskich LGD. Koncepcja prócz oznaczenia głównych tras rowerowych obszaru partnerskich LGD
będzie zawierać propozycje usprawnień oraz racjonalizować wydatki związane z rozwojem turystyki
rowerowej dzięki czemu stanie się podstawą do realizacji projektów dot. turystyki rowerowej na
obszarze partnerskich LGD.

Wszystkie elementy koncepcji powinny być przygotowane w wersji papierowej i wersji elektronicznej
na nośniku danych (tekst w formacie: doc., pdf., rysunki w formacie: pdf. , jpg.) i dostarczone do
każdego Partnera LGD w 2 egzemplarzach.
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Koncepcja powinna zawierać: część graficzną, dokumentację fotograficzną oraz część opisową. Część
graficzną należy wykonać opierając się na aktualnych mapach w wersji elektronicznej (wektorowej)
w formacie Shapefile;

Zakres koncepcji winien zawierać:
1. Turystyka rowerowa na obszarze partnerskich LGD w odniesieniu do istniejących dokumentów
strategicznych i planistycznych w tym regionalnych.
2. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe na obszarach LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”
i LGD „Brynica to nie granica”.
3. Generatory ruchy turystycznego na obszarach LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” i LGD
„Brynica to nie granica”.
4. Inwentaryzacja tras/szlaków rowerowych.
a) Istniejące szlaki rowerowe, trasy rowerowe.
b) Planowane inwestycje w zakresie tras rowerowych.
c) Opis istniejących elementów infrastruktury rowerowej.
5. Stworzenie koncepcji sieci tras rowerowych na obszarze partnerskich LGD obejmującej:
a) oznaczenie trasy lub tras wspólnych dla obszarów partnerskich LGD, obejmujących łącznie
co najmniej każdy z powiatów,
b) propozycje tras tematycznych (zawierające następujące elementy: tytuł trasy, opis trasy,zdjęcia trasy, długość, trudność, czas trasy, plik gpx przebiegu trasy, współrzędne
punktów na trasie)
c) przedstawienie propozycji oznakowania tras ze wskazaniem proponowanych miejsc
umieszczenia oznakowania z opisem koniecznych wymogów formalno-prawnych,
d) przedstawienie propozycji uzupełnienia brakującej infrastruktury turystycznej (np. wiat,
miejsc postojowych) ze wskazaniem proponowanych miejsc umieszczenia infrastruktury
z opisem koniecznych wymogów formalno-prawnych,
e) przedstawienie propozycji udrożnienia tras rowerowych, wariantów nowych tras
rowerowych,
f) propozycja zastosowań innowacyjnych, związanych z rozwojem cyfryzacji i sprzyjających
ochronie środowiska (zielony ład) dla infrastruktury rowerowej,
g) oszacowanie kosztów wykonania poszczególnych elementów koncepcji z uwzględnieniem
planowanego czas realizacji właściwego projektu współpracy tj. 01.01.2022 – 15.12.2022
(ostateczne zakończenie realizacji operacji w obecnej perspektywie finansowej UE) oraz
dysponowaniem przez partnerów LGD łącznym budżetem w wysokości około 500 000 zł.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i
przedstawicielami władz lokalnych. zakładany czas trwania każdego ze spotkań to 6h. Pierwsze
spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Koszwicach w styczniu/lutym 2021 r. r. Wstępny
harmonogram spotkania: omówienie uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych dot. turystyki
rowerowej na obszarze partnerskich LGD, generatory ruchy turystycznego, wskazanie głównych
istniejących tras oraz szlaków rowerowych, planowane inwestycje w zakresie tras rowerowych na
poszczególnych obszarach, oczekiwania mieszkańców dot. rozwoju turystyki rowerowej, omówienie
potrzeb i pomysłów w zakresie uzupełnienia elementów infrastruktury rowerowej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wykonawca koncepcji podczas spotkania otrzyma wytyczne, sugestie i pomysły lokalnej społeczności,
które będzie mógł uwzględnić w tworzeniu koncepcji. Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w
Siewierzu w marcu 2021 r. Podczas spotkania Wykonawca zaprezentuje koncepcję, zostaną poddane
analizie wymogi prawne, własnościowe, proces wdrożenia koncepcji w planowanych ramach
czasowych, szacowany budżet na realizację właściwego projektu, ewentualne problemy we wdrażaniu,
wstępne zatwierdzenie koncepcji. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia swoich uwag,
propozycji korekt koncepcji. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie zdalnej w
sytuacji wysokiego zagrożenia epidemiologicznego.

Termin wykonania koncepcji: do 15 kwietnia 2021r.
III KWALIFIKACJE WYKONAWCY
Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu
koncepcji oznakowania z zakresu turystyki.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
4) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Wykonawca proszony jest o dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych
wymogów do oferty.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 29.01.2021 r. do godz. 15:00 drogą e-mailową na adres
biuro@lesnakrainalgd.pl. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem załączonego formularza
oferty.
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FORMULARZ OFERTY

……………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
Wykonawca

W odpowiedzi na zapytanie, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji sieci tras
rowerowych dla obszarów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
i Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, składam ofertę obejmującą wszelkie koszty
wykonania usługi.

Całkowity koszt usługi wynosi:
netto:...................................................

brutto:.....................................................

w tym VAT...........................................
Słownie netto:............................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że kwoty brutto podane powyżej zawierają wszystkie koszty wykonania
zamówienia jakie ponosi Wykonawca.

..................................................
(czytelny podpis Wykonawcy)

