Firma składająca ofertę:

Kryteria formalne

Posiadanie wiedzy i
doświadczenia

Tak

Nie

Tak

Nie

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi dla Jednostki Samorządu Terytorialnego
polegające na wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej trzech opracowań o charakterze strategicznym dla obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 50 tys. mieszkańców;
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, co najmniej 5 usług polegających
na opracowaniu programów rewitalizacji dla miasta liczącego powyżej 40 tys. mieszkańców, zawierającego
diagnozę obszaru miasta;
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, 3 usługi obejmujące
przygotowanie i realizację badań społecznych wśród mieszkańców, realizowanych na potrzeby opracowania
dokumentu o charakterze strategicznym na zlecenie JST, prowadzonych metodą ankietyzacji bezpośredniej, na
grupie co najmniej 400 osób, wraz z przygotowaniem raportu z badań.

Dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia

ekspert 1 ds. rewitalizacji wykształcenie wyższe magisterskie, pełniąc funkcję kierownika zespołu nabył
doświadczenie przy opracowaniu lub realizacji co najmniej 5 programów rewitalizacji dla miast zamieszkujących
przez co najmniej 40 tys. mieszkańców,
ekspert 2 ds. konsultacji społecznych — wykształcenie min. wyższe magisterskie. Doświadczenie nabył
samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w przeprowadzeniu co najmniej 5 procesów konsultacji społecznych lub
partycypacji publicznej z zastosowaniem łącznie co najmniej trzech różnych technik konsultacji. Opis
doświadczenia powinien zawierać dane kontaktowe instytucji sektora publicznego biorących udział w opisywanych
procesach,
ekspert 3 ds. urbanistyki - wykształcenie wyższe magisterskie (w dziedzinie: urbanistyka lub architektura lub
budownictwo), samodzielnie lub będąc członkiem zespołu nabył doświadczenie przy opracowaniu lub wdrażaniu co
najmniej 2 programów rewitalizacji,
ekspert 4 ds. prawnych – wykształcenie wyższe magisterskie (w dziedzinie: prawo lub administracja) – samodzielnie
lub będąc członkiem zespołu nabył doświadczenie przy opracowaniu lub wdrażaniu co najmniej 2 programów
rewitalizacji oraz dysponuje doświadczeniem w przygotowaniu co najmniej 1 uchwały o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będącej etapem opracowania Programu Rewitalizacji lub uchwały o
przyjęciu programu rewitalizacji,
ekspert nr 5 ds. wykonalności przedsięwzięć – wykształcenie wyższe magisterskie posiada doświadczenie w
opracowaniu co najmniej 5 studiów wykonalności dla przedsięwzięć służących rewitalizacji obszarów miejskich.
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Przyznana liczba punktów:

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017
– 2020.

Przygotowanie Mapy Zasobów
i Potrzeb podobszarów rewitalizowanych.

Przeprowadzenie wywiadów
i badań ankietowych z mieszkańcami rewitalizowanych podobszarów.

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów
„Rewitalizacja od A do Z”.

Całkowita liczba przyznanych
punktów

