
 

 

 

 

 

Informacja dla Komitetu Sterującego projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji 

Opolskiej dot.  działań podejmowanych w okresie od 01.12.2014 – 31.12.2014 

Numer 

działania 
Nazwa  Opis działań w okresie 01.12.2014 – 31.12.2014 

Działanie 

1 

Opracowanie Strategii 

rozwoju Aglomeracji 

Opolskiej na lata 

2014-2020 

Złożono pozew sądowy przeciwko firmie LIDER PROJEKT  

Sp. z o.o. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty 

16.627,52 zł z tytułu kary umownej. 

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

2 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej dot. 

Programu rozwoju 

gospodarczego AO 

W wyniku przetargu, w styczniu br. wyłoniony został 

wykonawca Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji 

opolskiej do 2020r. Przedmiot zamówienia opracuje 

Stowarzyszenie DELTA PARTNER z Cieszyna.  

20.01.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu. 

Wartość przedmiotu umowy wynosi – 96 555 zł.  

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

3 

Opracowanie 

Programu rozwoju 

gospodarczego AO 

W grudniu br. kontynuowane były prace nad częścią 

diagnostyczną oraz postulatywną Programu rozwoju 

gospodarczego AO. 

Wykonawca przedstawił listę przedsiębiorców oraz ekspertów 

gospodarczych zaplanowanych do zaproszenia na konsultacje 

społeczne Programu rozwoju gospodarczego AO.  

Działanie 

4 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie  

procedury 

przetargowej Studium 

komunikacyjne AO 

W dniu 27 marca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą 

Studium Komunikacyjnego AO- TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy 

s.j. Koszt realizacji zamówienia wynosi 357.930 zł brutto.  

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

5 

Opracowanie Studium 

komunikacyjnego AO 

W dniu 10 grudnia 2014 r. Wykonawca przekazał przedmiot 

zamówienia w postaci: 

• 50 egz. wydrukowanej pełnej treści Studium 

Komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej – część 

diagnostyczna oraz planistyczna, 

• 150 egz. wydrukowanej wersji skróconej Studium 

Komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej, 

• 50 egz. na zewnętrznych nośnikach danych – wersja 

*.pdf oraz *.doc. 

 



Komisja odbiorowa zaakceptowała przedmiot zamówienia  

i podpisała protokół odbioru końcowego w dniu 19 grudnia 

2014 r. Fakturę Vat zapłacono w dniu 30.12.2014 r. 

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

6 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Koncepcja 

programowo -

przestrzenna OSTA  

 W dniu 10 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą 

Koncepcji programowo-przestrzennej OSTA - konsorcjum firm 

InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J. oraz 

InfoStrategia Sp. z o.o. Koszt opracowania przedmiotu umowy 

wynosi 57.008,41 zł brutto.  

Działanie zrealizowane. 

Działanie  

7 

Opracowanie 

Koncepcji 

programowo-

przestrzennej OSTA 

W dniu 7 listopada 2014 r. dokonano płatności na rzecz 

Wykonawcy- konsorcjum firm InfoStrategia Andrzej Szczerba i 

Wspólnicy Sp.J. oraz InfoStrategia Sp. z o.o., w kwocie 

50.509,45 zł (kwota faktury VAT- 57.008,41). W związku z 

wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na potrącenie kary 

umownej z wartości faktury VAT, dokonano kompensaty 

kwoty kary w wysokości 6.498,96 zł. 

 

Działanie zrealizowane. 

 

Działanie 

8 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie 

procedury wyboru 

wykonawcy 

Wytycznych 

technicznych 

i prawnych dla 

sporządzenia i oceny 

dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

budowy OSTA 

Realizacja działania 8 została zakończona 27.12.2013r., w dniu 

podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego 

dokumentu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ITT 

Concept Jacek Taraska. Koszt opracowania dokumentacji 

wyniósł 19 926,00 zł.  

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

9 

Opracowanie 

Wytycznych 

technicznych  

i prawnych dla 

sporządzenia  

i oceny dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej 

budowy OSTA 

6.03.2014r. dokonano odbioru opracowania zapłacono fakturę 

VAT w dniu 25.03.2014 r.  

Działanie zrealizowane. 

Działanie 

10 

Przygotowanie  

i przeprowadzenie 

procedury 

przetargowej 

Dokumentacja 

projektowo – 

kosztorysowa OSTA 

W dniu 16 kwietnia odebrano od Wykonawcy RK PROJEKT 

Rafał Królikowski przedmiot umowy oraz podpisano protokół 

odbioru. Fakturę VAT zapłacono w dniu 6 maja br. 

Działanie zrealizowane. 



Działanie 

11 

Opracowanie 

Dokumentacji 

projektowo-

kosztorysowej na 

budowę OSTA 

W dniu 6 listopada 2014 r. poinformowano IZ POPT  

o rezygnacji z opracowania Dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej OSTA. W związku z powyższym została złożona 

korekta wniosku o przyznanie dotacji, zmniejszająca wartość 

projektu o kwotę 451.485,24 zł. 

 

Rezygnacja z realizacji działania. 

Działanie 

12 

Informacja  

i promocja 

W dniu 5 grudnia 2014 r. na łamach NTO, ukazało się 

ogłoszenie informujące o realizacji projektu Zintegrowany 

rozwój Aglomeracji Opolskiej. Zaplanowano jeszcze jedno 

ogłoszenie prasowe, które ukaże się na zakończenie realizacji 

Projektu. 

Opracowania, narzędzia badawcze oraz korespondencja  

w ramach prac nad projektem Zintegrowany rozwój 

Aglomeracji Opolskiej, posiadają stosowne logotypy oraz 

informacje o współfinansowaniu ze środków UE.  

Informacje o realizacji projektu zamieszczane są na stronach 

internetowych wszystkich gmin AO oraz na stronie 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska pod adresem 

www.aglomeracja-opolska.pl 

Dodatkowo: 

• IZ POPT zatwierdziło sprawozdanie z realizacji projektu za okres od 1 stycznia 2014 r.  

do 30 września 2014 r.  

• Druga transza dotacji z MIiR w wysokości 297.000,00 zł wpłynęła na rachunek projektu  

w dniu 5 grudnia 2014 r. 

• IZ POPT zatwierdziło korektę wniosku o przyznanie dotacji, zmniejszającą wartość projektu 

o kwotę 451.485,24 zł. W trakcie podpisywania jest aneks do umowy o dotację. 

• Partnerzy projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w miesiącu grudniu br. 

podejmowali uchwały umożliwiające realizację działań w 2015 r. Podjęte uchwały stanowią 

podstawę do podpisania aneksów do umów partnerskich. 

 


