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Szczawno-Zdrój, dn. 20.10.2014r 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na przygotowanie 
i wykonanie raportu doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster 
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
 

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE DLA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 30 TYS. EURO. 
 

I. INFORMACJA O ZADANIU PUBLICZNYM 
Zadanie publiczne pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest realizowane 
w ramach umowy nr DG-G/3129/14 z dn. 15.09.2014 oraz jest finansowane ze środków budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Celem zadania publicznego jest zainicjowanie powiązania klastrowego pn. Geotermalny Klaster 
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów budujących podstawę dla 
utworzenia klastra oraz strategii jego rozwoju, organizację szkolenia oraz wizyty studyjnej dla 
potencjalnych członków klastra. 
Termin realizacji zadania publicznego: 15.09.2014 – 16.12.2014r. 
 

II. ZAMAWIAJĄCY 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej „DARR SA” z siedzibą przy ul. 
Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój 
Tel.: 74 648 04 00  
Fax: 74 648 04 17 
E-mail: darr@darr.pl 
Strona internetowa DARR SA: www.darr.pl 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 listopada  2014r. 
Data przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wersji elektronicznej oraz papierowej opracowania: 
do 30 listopada 2014r. 
Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 
 - Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia  wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 
 - Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły 
wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy. 
 
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 
73220000-0 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju 
79411000-8 – Usługi doradcze w zakresie zarządzania 
 
 
 

http://www.darr.pl/
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Zakres usługi:  

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie raportu doradczego pt. „Koncepcja 
utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w 2 częściach: 
Część I – przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja struktury organizacyjnej, 
zasad zarządzania i sposobów finansowania działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej” oraz Część II – przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. 
„Strategia rozwoju działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”   w 
ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego realizowanego przez Dolnośląską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.. 
Część I i część II stanowią integralną całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert częściowych. 
 

W ramach realizacji usługi  Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania i wykonania 
dokumentu w postaci raportu doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który składać się będzie z następujących części: 
Część I - Przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja struktury organizacyjnej, 
zasad zarządzania i sposobów finansowania działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które będzie obejmować minimum następującą zawartość merytoryczną: 
1. Koncepcja klastrów i korzyści ich funkcjonowania na podstawie dotychczasowych doświadczeń 

polskich i zagranicznych, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści wynikających z utworzenia klastra 
dla interesariuszy oraz dla otoczenia. 

2. Formalne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce – z określeniem 
dotychczas stosowanych w Polsce rozwiązań formalnych i organizacyjnych związanych z 
funkcjonowaniem klastrów w Polsce. 

3. Dobre praktyki – opis dobrych praktyk najbardziej adekwatnych dla zadania „Geotermalny Klaster 
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

4. Koncepcja Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej: 
a) Struktura klastra – lider klastra i jego interesariusze; 
b) Zasady zarządzania klastrem – możliwe struktury organizacyjne wraz z rekomendacją 

optymalnego rozwiązania, podstawowe zasady zarządzania; 
c) Źródła finansowania klastra – identyfikacja źródła finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem 

Polityki Spójności UE w okresie 2014 – 2020. 
Część II – Przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Strategia rozwoju działalności 
Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które będzie obejmować minimum 
następującą zawartość merytoryczną: 
1. Analiza potencjału – analiza potencjału rozwoju klastra (społeczny, dotyczący infrastruktury 

gospodarczej) na podstawie danych pochodzących przede wszystkim z danych GUS. 
2. Analiza SWOT – słabe i silne strony, zagrożenia i szanse związane z potencjałem rozwoju klastra. 
3. Kierunki rozwoju – kierunki rozwoju klastra, z uwzględnieniem scenariuszy alternatywnych w sytuacji 

braku wystarczającego potencjału wód termalnych. 
4. Komplementarność strategii z innymi dokumentami strategicznymi – w tym: Europa 2020, SRK 2020, 

SRWD 2020, RPO WD 2014 – 2020, Strategia ZIT AW. 
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5. Wdrażanie strategii – najważniejsze zasady dotyczące wdrażania strategii rozwoju działalności 
klastra. 

 
Powyższe niezależne opracowania doradcze, wchodzące w skład raportu doradczego, będą służyć 
zaprojektowaniu utworzenia i rozwinięcia działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany raport doradczy powinien zawierać co najmniej: spis treści, 
wprowadzenie, cel i opis przedmiotu dokumentu, opis okoliczności towarzyszących tworzeniu 
opracowania, bibliografię, spis wykresów i tabel ( w tym wykorzystane źródła, ewentualne zastawienia 
danych). Dokument powinien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w wersji 
.doc i PDF oraz drukowanej, trwale spiętej w 3 egzemplarzach. Wykresy i tabele powinny zostać 
wykonane w programie MS Word i MS Excel (oraz przekazanie Zamawiającemu w wersji umożliwiającej 
edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU 
1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności. 

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wzór 
oświadczenia znajduje się w treści oferty), 

b) posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia, polegające na świadczeniu usług doradczych w zakresie wykonania 
raportów bądź opracowań dotyczących strategii rozwojowych lub studium wykonalności 
przedsięwzięć gospodarczych korzystających z dofinansowania środkami publicznymi. W celu 
potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców*. 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie 
(zawartość wymaganego oświadczenia znajduje się w treści oferty), 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena 
spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (zawartość 
wymaganego oświadczenia znajduje się w treści oferty), 

e) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia. Ocena 
spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (zawartość 
wymaganego oświadczenia znajduje się w treści oferty). 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 
1 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej 
przez niego oferty za odrzuconą, 

                                                 
*
 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii wykonanych 

raportów (opracowań) lub dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie usług.  
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4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i w/w dokumentach.                  
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

 

V. OFERTA  I POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW: 
W celu złożenia oferty i potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, oferent powinien w terminie 
do 29 października 2014r. dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby DARR S.A., 
zaparafowany i podpisany przez oferenta/osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta „Ofertę na 
wykonanie zamówienia” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz z załącznikami,                 
o których mowa w tabeli w pkt 5. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie 
(opakowaniu) z umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego: 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój 
i dopiskiem: 
Oferta na przygotowanie i wykonanie raportu doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju 
Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
 
1. Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów: 

l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu 

1 Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia 

2 Wykaz usług, w których wykonawca przedstawi ich wartość, przedmiot, daty wykonania, 
odbiorców (wzór wykazu we wzorze treści oferty) 

3 W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo 
dla reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze 
wspólników, że spełniają warunki udziału w postępowaniu w Zaproszeniu. 

4 Podpisany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 
2. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (wpisu do właściwego rejestru lub do ewidencji 
działalności gospodarczej). Jeżeli takie upoważnienie nie wynika wprost z wpisu, to do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena rozumiana jako cena brutto za 
wykonanie usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 
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VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do zaproszenia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Pani Karolina Sobocińska – Koordynator zadania, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00; 
tel. +48 74 648 04 38, fax: +48 74 648 04 17;  
e-mail: karolina.sobocińska@darr.pl; 
pokój A102, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. 
 

IX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy zamówienia  

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 


