
Mielec dnia 3.02.2012

            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości
 nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro  
Na wykonanie :
KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINY 
MIELEC W MIEJSCOWOŚCI
- Wola Chorzelowska dla terenu o powierzchni 5,40  ha

I.Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższy opis :

- Koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,40 ha 
w Woli Chorzelowskiej – Gmina Mielec 

Teren objęty opracowaniem:
Województwo Podkarpackie, Powiat Mielecki, Gmina Mielec, miejscowość Wola 
Chorzelowska: 

1. Działka o powierzchni 5,40 ha, w obrębie 46,  nr 1.
Zakres opracowania:

1. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych obszarów,

a. Analiza SWOT,

b Diagnoza i analiza atrakcyjności inwestycyjnej 

2. Ocena stanu infrastruktury technicznej,

3. Minimum 2 propozycje sposobu zagospodarowania terenu optymalne z punktu widzenia 
celowościowego i ekonomicznego, w tym, propozycje uzbrojenia terenu wraz z analizą 
kosztową uzbrojenia, między innymi w: energię elektryczną, sieci wodne 
i kanalizacyjne, infrastrukturę drogową, gaz, infrastrukturę teleinformatyczną,

4. Propozycje sposobu realizacji przedsięwzięcia:
a. Analiza źródeł sfinansowania kosztów zagospodarowania terenów inwestycyjnych z 
uwzględnieniem realizacji inwestycji:
- W trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
- Współfinansowanej ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy strukturalnych UE,
- Finansowanej instrumentami finansowymi nie powodującymi zwiększenia stanu 
zadłużenia Gminy Mielec.

            b. Przewidywane branże przedsięwzięć inwestycyjnych,
c. Propozycje sposobów pozyskiwania inwestorów,
d. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
uzbrojeniu i pozyskaniu inwestorów dla przedmiotowych terenów,
e. Przygotowanie wniosku do uzyskania strategicznej oceny oddziaływania na 



    środowisko ,

5. Analiza finansowa realizacji projektu, w szczególności: nakłady finansowe, prognoza 
przychodów i kosztów, wskaźniki efektywności finansowej,

Koncepcja zostanie sporządzona i dostarczona w 5 egzemplarzach w wersji papierowej  
i 5 na nośniku elektronicznym
Ponadto Wykonawca przygotuje Prezentację koncepcji w programie POWER POINT, na  
nośniku elektronicznym (pendrive) nie mniej niż 20 nie więcej niż 30 slajdów 
z głównymi elementami koncepcji i walorami terenu w 5 egzemplarzach.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji   i wyjaśnień w zakresie 
niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia do 30 marca 2012 roku.       
 
Osoba do kontaktów – Z-ca Wójta Gminy Mielec P.Grzegorz Maj tel. 607 819 893
                                                                                             
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec 
do  10 lutego 2012 do godz. 10.15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
Oferta na wykonanie : ,, Koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych 
o powierzchni 5,40 ha w Woli Chorzelowskiej  ” 
Nie otwierać przed 10 luty 2012 rok godz.10.15

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- 
maksymalnie 100 pkt. 

Maksymalną  liczbę  punktów  [100]  w  kryterium  „Cena”  otrzyma  Wykonawca,  który 
zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 
Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie 
z poniższym wzorem:

                                          Cena oferowana minimalna brutto
CENA = --------------------------------------------------- x 100 

         Cena badanej oferty brutto 

Wójt Gminy Mielec 
  Kazimierz Gacek
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