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Opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej 
i mieszkalnictwa

Główny kod CPV:

72224000-1 – usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest wsparcie merytoryczne Zamawiającego w inicjowaniu procesu rewitalizacji poprzez doradztwo eksperckie w obszarze gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w kontekście procesu rewitalizacji wybranych obszarów miasta, prowadzonej w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

SŁOWNICZEK
Projekt – projekt w zakresie rewitalizacji pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” realizowany przez Miasto Rybnik na obszarze charakteryzującym się szczególnym nagromadzeniem problemów społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych, a więc zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji zdiagnozowanym jako wymagający rewitalizacji. 

Celem projektu jest rewitalizacja wybranych obszarów zdegradowanych w Rybniku – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego tych obszarów. Ponadto jego efektem będzie przygotowanie rozwiązań modelowych w zakresie prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarach miejskich.
Na działania objęte projektem składają się m.in.:
	analizy problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji, w tym z zakresu mieszkalnictwa oraz analizy dokumentów strategicznych Miasta Rybnika,

działania animacyjne na obszarach rewitalizowanych, obejmujące m.in. wprowadzenie animatorów społecznych oraz tworzenie systemu wsparcia inicjatyw społeczności lokalnej obszarów rewitalizacji w postaci mikrograntów,
konkurs architektoniczny z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych jednego z dawnych osiedli patronackich oraz opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych części wspólnych terenów mieszkaniowych w formule warsztatowej, ekspertyzy techniczne i inwentaryzacja wybranych budynków na obszarach rewitalizacji,
przygotowanie materiałów dydaktycznych dla programu edukacji regionalnej; działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych Rybnika obejmować będzie m.in. opracowanie i wykonanie materiałów dydaktycznych, druk publikacji dot. edukacji regionalnej z elementami rewitalizacji, zakupy materiałów oraz organizację wizyt studyjnych w obiektach dziedzictwa kulturowego na obszarach rewitalizacji,
działania upowszechniające rezultaty i efekty Projektu.
Projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r.

Zespół ds. Rewitalizacji – zespół nadzorujący realizację Projektu, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 521/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. 

Zespół koordynujący – zespół odpowiedzialny za bieżącą obsługę Projektu, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 522/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. (ze zmianami).

Zamawiający – Miasto Rybnik z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Rewitalizacja zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.2015.1777) to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, zawartym lub wynikającym z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanym z treścią i celami programu rewitalizacji. 

Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa – osoba świadcząca usługi eksperckie w zakresie określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, wskazana przez Wykonawcę.

Obszar rewitalizacji to fragmenty dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnica Śródmieście.
	Niewiadom: os. Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla „Szczęście Beaty”, 

Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem – osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni „Rymer” wpisane do rejestru zabytków, 
Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX w. dla pracowników kopalni „Donnersmarck” (dziś KWK „Chwałowice”) – obszar ochrony konserwatorskiej,
Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX w. dla pracowników nieistniejącej dziś Huty „Silesia” – objęte ochroną konserwatorską, 
dzielnica Śródmieście, historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.


CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI
Fragmenty dzielnic: Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski to obszary podkreślające industrialne dziedzictwo Rybnika, dla których kluczowym momentem był rozwój przemysłu górniczego i hutniczego od końca XVIII w. oraz budowa osiedli patronackich w XIX i na pocz. XX w., a w ostatnim okresie doświadczających negatywnych konsekwencji upadku tradycyjnych gałęzi przemysłu, odpływem ludności, a także silnie zagrożonych procesami marginalizacji społecznej. Natomiast, dzielnica Śródmieście jest historycznie ukształtowanym centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, w którym najmocniej uwidaczniają się problemy zmian społecznych, zagospodarowania przestrzeni publicznych, stanu obiektów zabytkowych, zjawisk kryminogennych i utrudnień komunikacyjnych. 
W związku z powyższym, przeprowadzono rozeznanie potrzeb mieszkańców tych obszarów oraz zaplanowano kompleksowe działania wspierające lokalną społeczność w rozwijaniu więzi sąsiedzkich, poczucia decyzyjności i współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń terenów mieszkaniowych.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa eksperckiego w obszarze gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w kontekście procesu rewitalizacji wybranych obszarów miasta w ramach Projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Zamawiający szacuje zlecenie na co najmniej 100 godzin zegarowych i maksymalnie 160 godzin zegarowych usług w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r. w zależności od potrzeb. Załącznikiem do umowy będzie wzór formularza Karty pracy, w którym Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa będzie ewidencjonował liczbę przepracowanych godzin z podaniem daty i liczby godzin. Formularz Karty pracy będzie dokumentem składanym Zamawiającemu razem z rachunkiem za faktycznie przepracowaną liczbę godzin zegarowych.
Podstawą wypłacenia wynagrodzenia będzie weryfikacja i zatwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego liczby godzin wskazanej w Karcie pracy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu  oświadczenia Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa, że ewentualne pozostałe obciążenie pracą Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa nie wyklucza możliwości efektywnej i sumiennej realizacji wszystkich powierzonych zadań w zakresie zamówienia oraz że łączne zaangażowanie danego Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w realizację zadań w ramach niniejszej umowy i innych zawartych przez Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa umów nie przekracza 240 godzin zegarowych miesięcznie, przy czym miesięczny czas pracy w Projekcie nie przekroczy 40 godzin zegarowych. Wykonawca dostarczy oświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa Zamawiającemu do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zobowiązany jest do:
	świadczenia minimum 50% godzin zegarowych usług doradczych w siedzibie Zamawiającego lub w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie Rybnika. Świadczenie usług na terenie Rybnika wymaga potwierdzenia wykonania usługi przez osobę, każdorazowo wskazaną przez Zamawiającego, na Karcie usług doradczych, będącej załącznikiem do umowy (Załącznik nr 3 Wzór umowy);
	opiniowania wykonania przedmiotów zamówień z obszaru gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa;
	współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowania opisów przedmiotu zamówienia dla potrzeb Projektu, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz udziału w komisjach przetargowych dla zamówień prowadzonych w obszarze gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa terenów rewitalizowanych poprzez m.in. przygotowanie kryteriów oceny, opiniowanie opisów przedmiotu zamówienia, udzielanie odpowiedzi od potencjalnych Wykonawców na każdym etapie postępowania w sprawie zamówień w ramach Projektu, udział w potencjalnym postępowaniu odwoławczym.

Przez zamówienia w obszarze gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa należy rozumieć odrębne zamówienia dotyczące:
	analizy potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych,
	realizacji konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie terenu przy ul. Przemysłowej w Rybniku, 

opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych części wspólnych  terenów mieszkaniowych w formule partycypacyjnej,
	tworzenia dokumentacji projektowej modernizacji budynków mieszkalnych na ul. Przemysłowej;
	przedkładania Zamawiającemu opinii i rekomendacji w formie zwięzłych i rzeczowych notatek, opatrzonych czytelnym podpisem Wykonawcy, przesłanych Zamawiającemu elektronicznie w formie skanu oraz w formie oryginału pocztą lub dostarczonych Zamawiającemu osobiście. Notatki nie powiększą w istotny sposób zakresu zamówienia, nie zachodzi zatem konieczność wyszczególnienia ich jako odrębnego czy kosztowego działania;
	świadczenia doradztwa w zakresie innych, nieujętych powyżej działań w ramach Projektu w zakresie dotyczącym gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa. 


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować, lub sami są Ekspertem ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zapewniającym należyte wykonanie zadania. Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa, którym dysponuje Wykonawca lub Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa, który samodzielnie składa ofertę w niniejszym zamówieniu posiada minimum: 
- wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w dziedzinie gospodarki przestrzennej, 
- lub wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie) w dziedzinie architektury i urbanistyki, 
- lub studia wyższe II stopnia (magisterskie) i studia uzupełniające podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
oraz spełnia łącznie poniższe trzy warunki:

Jest autorem minimum dwóch artykułów specjalistycznych dotyczących gospodarki przestrzennej lub mieszkalnictwa opublikowanych w czasopismach naukowych.

	Posiada doświadczenie jako samodzielny projektant w zakresie planowania przestrzennego jako autor lub współautor co najmniej dwóch opracowań planistycznych obejmujących co najmniej: 

a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub 
b) koncepcje programowo-przestrzenne, 
wykonane w ciągu ostatnich 3 lat od daty składania ofert. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje programowo-przestrzenne muszą obejmować obszary śródmiejskie.
	Posiada doświadczenie w wymiarze co najmniej trzech lat jako ekspert w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w tym doświadczenie w opracowaniu lub koordynowaniu wykonania  ekspertyz/wydawaniu opinii w zakresie gospodarki przestrzennej lub jako pracownik naukowy w ramach działalności akademickiej.  



KRYTERIA OCENY OFERTY 
Kryteriami wyboru oferty są:
	Cena oferty („C”) – 50%

Doświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa („D”) – 50%
gdzie:
Cena oferty to iloczyn ceny za 1godzinę zegarową i 160 godzin zegarowych (C= cena za 1h x 160h). Przy czym Wykonawca kalkuluje w oferowanej cenie wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszty pracodawcy w przypadku osób fizycznych, wobec których może zaistnieć konieczność ponoszenia takich kosztów, co wynika z przepisów prawa. 

Doświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa to suma punktów przyznanych za spełnienie 3 warunków udziału w postępowaniu, przy czym punkty będą przyznawane według poniższej skali:  

Lp.
Nazwa warunku
1
Jest autorem minimum dwóch artykułów specjalistycznych dotyczących gospodarki przestrzennej lub mieszkalnictwa opublikowanych w czasopismach naukowych.

Liczba punktów

	1 pkt. – za wskazanie 2 artykułów,

2 pkt. – za wskazanie 3-4 artykułów,
3 pkt. – za wskazanie 5-6 artykułów,
4 pkt. – za wskazanie 7-8 artykułów,
	5 pkt. – za wskazanie 9 i więcej artykułów.
2
Nazwa warunku

Posiada doświadczenie jako samodzielny projektant w zakresie planowania przestrzennego jako autor lub współautor co najmniej dwóch opracowań planistycznych obejmujących co najmniej: 
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub 
b) koncepcje programowo-przestrzenne, 
wykonane w ciągu ostatnich 3 lat od dnia składania ofert. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcje programowo-przestrzenne muszą obejmować obszary śródmiejskie.

Liczba punktów

	1 pkt. – za wskazanie 2 opracowań,

2 pkt. – za wskazanie 3 opracowań,
3 pkt. – za wskazanie 4 opracowań,
4 pkt. – za wskazanie 5 opracowań,
5 pkt. – za wskazanie 6 i więcej opracowań.
3
Nazwa warunku

Posiada doświadczenie w wymiarze co najmniej trzech lat jako ekspert w dziedzinie gospodarki przestrzennej, w tym doświadczenie w opracowaniu lub koordynowaniu wykonania  ekspertyz/wydawaniu opinii w zakresie gospodarki przestrzennej lub jako pracownik naukowy w ramach działalności akademickiej.

Liczba punktów

	1 pkt. – za wskazanie 3-letniego doświadczenia, 

2 pkt. – za wskazanie 4-letniego doświadczenia, 
3 pkt. – za wskazanie 5-letniego doświadczenia, 
4 pkt. – za wskazanie 6-letniego doświadczenia, 
	5 pkt. – za wskazanie co najmniej 7-letniego doświadczenia. 
Tabela 1

Ocena oferty odbędzie się na podstawie przyznanej liczby punktów za kryterium: cena oraz za kryterium: doświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa.
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najniższej  
----------------------------- x 50 = liczba punktów
Cena oferty badanej

2. Punkty za kryterium „Doświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa” będą obliczone według wzoru:
Liczba punktów uzyskanych 
------------------------------------------------ x 50 = liczba punktów
Maksymalna możliwa liczba punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
3. Końcowe wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów za poszczególne dwa kryteria.
Liczba punktów = punkty za Cenę „C” + punkty za Doświadczenie Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa „D”. 
Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia (w przypadku osób fizycznych – wartość brutto stanowi wartość ubruttowioną, powiększoną o koszty pracodawcy, jeżeli nastąpi taka konieczność wynikająca z przepisów prawa). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, tj. taką, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną na podstawie przedstawionego wzoru.


KALKULACJA OFERTY
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w tym dokumencie. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Koszty przejazdów, pobytu i inne koszty związane z wykonaniem niniejszego Zamówienia, niewymienione bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy, nie mogą być podstawą dla roszczeń wobec Zamawiającego i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej.
Cena oferty nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
Podana cena nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, ale służy do porównania cen złożonych ofert. 
Cena, jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z faktycznie przepracowanej liczby godzin zegarowych na podstawie cen jednostkowych za 1 godzinę zegarową. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wszelkie koszty pracodawcy, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów prawa. 

POPRAWIANIE OMYŁEK RACHUNKOWYCH
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia a ceną jednostkową podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty, Zamawiający uzna za prawidłową cenę jednostkową podaną w tabelce w formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona przemnożenia cen jednostkowych brutto przez podaną ilość i otrzymaną po ich zsumowaniu wartość potraktuje jako ostateczną cenę oferty.


INFORMACJE DODATKOWE
1. Projekt realizowany jest w oparciu o Procedurę udzielania zamówień przez dotacjobiorców, stanowiącą załącznik do umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/70/16. Zgodnie z jej zapisami  każda osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i udzieleniem wszelkich zamówień będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia. W związku z tym, Wykonawca oraz Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zatrudniony u Wykonawcy (jeżeli ten nie występuje w swoim imieniu) współpracujący z Zamawiającym w tworzeniu opisów przedmiotów zamówienia w ramach swoich obowiązków służbowych będą zobowiązani do złożenia oświadczenia, że:  
1) nie ubiega się o udzielenie tego Zamówienia;
2) nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub nie jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia nie pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie Zamówienia;
4) nie pozostaje z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Oświadczenie będzie składane na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
W związku z powyższym Wykonawca oraz Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zatrudniony u Wykonawcy (jeżeli ten nie występuje w swoim imieniu) musi wykazać się brakiem podstaw do wyłączenia z postępowania i złożyć pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa wyżej. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca oraz Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa zatrudniony u Wykonawcy (jeżeli ten nie występuje w swoim imieniu)  zobowiązany będzie do wyłączenia się z prac Komisji na każdym etapie jej prac, a za dalszy okres trwania postępowania nie otrzyma wynagrodzenia. 
2. Miejscem realizacji Zamówienia przez Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa jest miasto Rybnik. O każdym planowanym braku dyspozycyjności trwającym dłużej niż 5 dni roboczych i związanym z nim czasowej niemożności wywiązania się z przedmiotu Zamówienia, Ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni kalendarzowych, przy czym klauzula ta nie obejmuje uzasadnionej niedyspozycyjności związanej z przyczynami losowymi niezależnymi od Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa.
3. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku Zamówienia powinny zawierać logotypy: Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.
4. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do utworów (m.in. opinii, rekomendacji) mających formę notatki, łącznie z wyłącznym prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem (w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych) powstałym w wyniku świadczonej usługi doradztwa eksperckiego na następujących polach eksploatacji:
	w zakresie używania,

w zakresie wykorzystania w całości lub części dzieła oraz dokonywania zmian dzieła,
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 4 - publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom. Przeniesienie, o którym mowa powyżej następuje bezwarunkowo z chwilą przekazania Zamawiającemu notatki opatrzonej podpisem Wykonawcy.  

5. Z wszystkich działań w ramach umowy zawartej z Wykonawcą powstanie dokumentacja multimedialna przygotowana przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy w zakresie informowania o harmonogramie prac i umożliwienia wykonania nagrań i fotorelacji przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany na etapie składania oferty wskazać 1 osobę, która będzie pełniła funkcję Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa, która:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu (potwierdzone w oświadczeniu Wykonawcy),
2) będzie wykonywała swoje obowiązki przez cały okres obowiązywania umowy.
Zmiana osoby pełniącej funkcję Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa wymaga od Wykonawcy uzasadnienia tej zmiany w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem osoby zastępującej o co najmniej tożsamym doświadczeniu, co zastępowana. Zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.
7. Wykonawca składa ofertę na wzorze Formularza ofertowego (Załącznik 1) wraz z Oświadczeniem o spełnieniu kryteriów (Załącznik 2) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Oferta na usługę doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik do dnia 20.09.2016 r. do godz. 15:30 lub pocztą na ww. adres. Obowiązuje data wpływu do Urzędu Miasta Rybnika.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie oferty (Załącznika nr 1 i 2) drogą elektroniczną w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: gospodarka@um.rybnik.pl do dnia 20.09.2016 r. do godz. 15:30.

TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI
Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia maksymalnie do 30.11.2018 r. oraz zakłada fakturowanie częściowe (miesięczne) za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin zegarowych, wskazaną w ujęciu miesięcznym i zatwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt:
Paulina Dróżdzel, Wydział Rozwoju, 
Urzędu Miasta Rybnika ul. Zamkowa 5
44-200 Rybnik, tel. 32 43 92 331,
e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl













Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu Ekspertem ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa, który spełnienia kryteria w zakresie doświadczenia/Eksperta ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa o spełnieniu kryteriów w zakresie doświadczenia
Załącznik nr 3 Wzór umowy


