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Kościerzyna, dnia 16.09.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
207.000 euro na realizację zadania pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi
Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru
Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Gdzie mogę się zapoznać z dokumentem Strategii Rozwoju Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025, który to dokument ma
podlegać aktualizacji ? Rozumiem z treści przetargu, że aktualizacja ma polegać na opracowaniu Strategii, czy zatem
słuszne jest moje domniemanie, że dokumentu Strategii o którego aktualizację chodzi - w zasadzie nie ma ? Znalazłam
dokument Państwa (Miasta Kościerzyna) Strategii na lata 2008-2015, a także dokument opracowany przez firmę
z Warszawy Strategia Ziemi Kościersko-Zaborowskiej z roku 2000, ale jak sądzę nie o te dokumenty chodzi.
Zadanie pt. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez
opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 20102025” realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej –
przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego”.
Dokument stanowiący przedmiot aktualizacji istnieje. Jego właścicielem jest Powiat Kościerski. Z treścią dokumentu
stanowiącego przedmiot aktualizacji można zapoznać się na stronie Powiatu Kościerskiego:
http://www.powiatkoscierski.pl/powiat/rozwoj_powiatu/strategia_powiatu
2. Czy jest możliwe wskazanie, jaki budżet przewidzieliście Państwo na ten projekt ? Wiadomo, że przetarg opiewa na kwotę
niższą niż 207 tys. EURO na usługi. Łatwiej będzie kalkulować to dość złożone zadanie, wiedząc jakimi środkami
dysponuje Zamawiający. Jest to tym istotniejsze, że jedynym kryterium rozstrzygającym przetarg jest cena.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert. Na tym etapie
postępowania informacja dotycząca wielkości budżetu przewidzianego na realizację tego zadania nie podlega
upublicznieniu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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