
 
 

 

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
Znak sprawy: ZP.ROF.3.2021 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługi eksperckie z podziałem na 4 części 
1) Usługi eksperckie -– architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne  
2) Usługi eksperckie — historia sztuki (ochrona zabytków) 
3) Usługi eksperckie – komunikacja 
4) Usługi eksperckie — ochrona środowiska  

 
w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 
przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa. 
 
Termin wykonania zamówienia jest tożsamy dla każdej części i określony na 30.09.2023r. 
 
Część 1) Usługi doradztwa eksperckiego w zakresie -– architektura, urbanistyka i 
planowanie przestrzenne w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony 
model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO 
WER i budżetu państwa.  

 
Część 2) Usługi doradztwa eksperckiego w zakresie — historia sztuki (ochrona 
zabytków)w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania 
przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa. 

 
Część 3) Usługi doradztwa eksperckiego w zakresie – komunikacja w ramach realizacji 
projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.  

 
Część 4) Usługi doradztwa eksperckiego w zakresie — ochrona środowiska w ramach 
realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” 
współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.  
 
 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie: 
 

Część 1) – przewidywana maksymalna liczba godzin doradztwa - nie więcej niż 510 
godzin; minimalna ilość to 255 godzin; 
 

 



 
 

 

I. Współudział w opracowaniu „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach Zespołu Eksperckiego w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz z dziedziny architektury i urbanistyki 

sporządzanych na potrzeby „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”; 

 zestawu wskaźników; 
 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w procesie 
konsultacji społecznych. 

 
Rezultat zadania I: Raport końcowy w zakresie rekomendacji i wniosków z dziedziny 
architektury i urbanistyki. 
 

II. Współudział w opracowaniach projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach dedykowanych w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach metod gromadzenia danych na potrzeby projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności dotyczących: 
 źródeł pozyskiwania danych; 
 metod graficznej prezentacji danych. 

4. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz z dziedziny architektury i urbanistyki 

sporządzanych na potrzeby projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do projektów studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w procesie konsultacji społecznych. 

 
 



 
 

 

 
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
Ekspert zobowiązany będzie do udziału (osobistego) w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez Zespół Ekspercki w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz w wyjazdach terenowych, konsultacji drogą e-mailową 
przekazywanych materiałów, opracowywania pisemnych uwag, wniosków, rekomendacji 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w 
spotkaniach za pośrednictwem narzędzi on-line. 
W przypadku wykonywania przez Eksperta konsultacji drogą e-mailową, opracowywania 
pisemnych uwag, wniosków, opinii i innych wymaganych zleceniem pisemnych dokumentów, 
Ekspert jest zobowiązany do oszacowania nakładu pracy niezbędnego do wykonania danego 
zadania. Przed wykonaniem danego zadania Ekspert musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
realizację zadania w deklarowanym czasie. Czas realizacji zadania podlega negocjacjom 
stron. Za zadanie wykonane bez wcześniejszego uzgodnienia czasu na jego realizację 
wynagrodzenie nie przysługuje.  
Ekspert zobowiązany będzie także do świadczenia usług oraz udziału w spotkaniach 
roboczych organizowanych przez odpowiednie zespoły działające przy Urzędach Miasta i 
Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
tożsamych zespołach działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w ramach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
 

Część 2) – przewidywana maksymalna liczba godzin doradztwa - nie więcej niż 170 
godzin; minimalna ilość to 85 godzin; 

 
 
 

I. Współudział w opracowaniu „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach Zespołu Eksperckiego w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz z dziedziny historii sztuki (ochrony zabytków) 

sporządzanych na potrzeby „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”; 

 zestawu wskaźników; 
 identyfikacji i oceny wartości oraz jakości zabytków na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego; 
 przygotowania kart charakterystyki zabytków w oparciu o cechy analityczne; 
 przygotowania kart oceny zabytków zidentyfikowanych na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego; 
 analizy zagrożeń dla zachowania wartości zabytków w obrębie ROF; 



 
 

 

 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do „Strategii Przestrzennej 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w procesie 
konsultacji społecznych. 

4. Opracowaniu rekomendacji i wniosków dotyczących ochrony zabytków.  
 

Rezultat zadania I: Raport końcowy w zakresie rekomendacji i wniosków dla ochrony 
zabytków. 
 

II. Współudział w opracowaniach projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach dedykowanych w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach metod gromadzenia danych na potrzeby projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności dotyczących: 
 źródeł pozyskiwania danych; 
 metod graficznej prezentacji danych. 

4. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz z dziedziny historii sztuki(ochrony 

zabytków)na potrzeby projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 identyfikacji i oceny wartości oraz jakości zabytków na terenie, projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 przygotowania kart charakterystyki zabytków w oparciu o cechy analityczne; 
 przygotowania kart oceny zabytków zidentyfikowanych na terenie; projektów 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących 
w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 analizy zagrożeń dla zachowania wartości zabytków w obrębie ROF; 
 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do projektów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w procesie konsultacji społecznych. 

 
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 



 
 

 

Ekspert zobowiązany będzie do udziału (osobistego) w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez Zespół Ekspercki w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz w wyjazdach terenowych, konsultacji drogą e-mailową 
przekazywanych materiałów, opracowywania pisemnych uwag, wniosków, rekomendacji 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w 
spotkaniach za pośrednictwem narzędzi on-line. 
W przypadku wykonywania przez Eksperta konsultacji drogą e-mailową, opracowywania 
pisemnych uwag, wniosków, opinii i innych wymaganych zleceniem pisemnych dokumentów, 
Ekspert jest zobowiązany do oszacowania nakładu pracy niezbędnego do wykonania danego 
zadania. Przed wykonaniem danego zadania Ekspert musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
realizację zadania w deklarowanym czasie. Czas realizacji zadania podlega negocjacjom 
stron. Za zadanie wykonane bez wcześniejszego uzgodnienia czasu na jego realizację 
wynagrodzenie nie przysługuje.  
Ekspert zobowiązany będzie także do świadczenia usług oraz udziału w spotkaniach 
roboczych organizowanych przez odpowiednie zespoły działające przy Urzędach Miasta i 
Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
tożsamych zespołach działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w ramach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
 
 

Cześć 3) – przewidywana maksymalna liczba godzin doradztwa -  
nie więcej niż 680 godzin; minimalna ilość to 340 godzin; 

 
 

 
I. Współudział w opracowaniu „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego”, polegający na: 
 

1. Udziale w pracach Zespołu Eksperckiego w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz dotyczących efektywności komunikacyjnej 

sporządzanych na potrzeby „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”; 

 zestawu wskaźników; 
 analizy zagrożeń dla efektywności komunikacyjnej; 
 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w procesie 
konsultacji społecznych. 

4. Opracowaniu rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania infrastruktury 
komunikacyjnej. 

 
Rezultat zadania I: Raport końcowy w zakresie rekomendacji i wniosków dla potrzeb 
efektywności komunikacyjnej. 



 
 

 

 
 

II. Współudział w opracowaniach projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach dedykowanych w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach metod gromadzenia danych na potrzeby projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności dotyczących: 
 źródeł pozyskiwania danych; 
 metod graficznej prezentacji danych. 

4. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 

 wniosków wynikających z ekspertyz dotyczących efektywności komunikacyjnej 
sporządzanych na potrzeby projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego; 

 zestawu wskaźników; 
 analizy zagrożeń dla efektywności komunikacyjnej; 
 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do projektów studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w procesie konsultacji społecznych. 

5. Opracowaniu rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania infrastruktury 
komunikacyjnej. 

 
 
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
Ekspert zobowiązany będzie do udziału (osobistego) w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez Zespół Ekspercki w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz w wyjazdach terenowych, konsultacji drogą e-mailową 
przekazywanych materiałów, opracowywania pisemnych uwag, wniosków, rekomendacji 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w 
spotkaniach za pośrednictwem narzędzi on-line. 
W przypadku wykonywania przez Eksperta konsultacji drogą e-mailową, opracowywania 
pisemnych uwag, wniosków, opinii i innych wymaganych zleceniem pisemnych dokumentów, 
Ekspert jest zobowiązany do oszacowania nakładu pracy niezbędnego do wykonania danego 
zadania. Przed wykonaniem danego zadania Ekspert musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
realizację zadania w deklarowanym czasie. Czas realizacji zadania podlega negocjacjom 



 
 

 

stron. Za zadanie wykonane bez wcześniejszego uzgodnienia czasu na jego realizację 
wynagrodzenie nie przysługuje.  
Ekspert zobowiązany będzie także do świadczenia usług oraz udziału w spotkaniach 
roboczych organizowanych przez odpowiednie zespoły działające przy Urzędach Miasta i 
Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
tożsamych zespołach działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w ramach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
 
 

Część 4)– przewidywana maksymalna liczba godzin doradztwa -  
nie więcej niż 340 godzin; minimalna ilość to 170 godzin. 

 
 

I. Współudział w opracowaniu „Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego”, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach Zespołu Eksperckiego w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej „Strategii Przestrzennej 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz przyrodniczych sporządzanych na potrzeby 

„Strategii Przestrzennej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”; 

 zestawu wskaźników; 
 identyfikacji i oceny wartości oraz jakości krajobrazów na terenie Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem rzeźby terenu i form pokrycia terenu; 
 wyróżnienia typów fizjonomicznych krajobrazu; 
 analizy różnorodności powierzchniowej i integralności tła krajobrazowego; 
 przygotowania kart charakterystyki krajobrazu w oparciu o cechy analityczne; 
 przygotowania kart oceny krajobrazów zidentyfikowanych na terenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 
 wyznaczenia krajobrazów priorytetowych; 
 analizy zagrożeń dla zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz 

wartości krajobrazów w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu; 

 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do „Strategii Przestrzennej 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w procesie 
konsultacji społecznych. 

4. Opracowaniu rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony 
krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. 
Rekomendacje wskazywać będą również obszary do objęcia formami ochrony 
przyrody. 

 



 
 

 

Rezultat zadania I: Raport końcowy w zakresie rekomendacji i wniosków dla krajobrazów 
priorytetowych oraz parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, 
obszarów chronionego krajobrazu i obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną. 
 
 

II. Współudział w opracowaniach projektów studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, polegający na: 

 
1. Udziale w pracach dedykowanych w charakterze eksperta. 
2. Współpracy z ekspertami innych branż. 
3. Konsultacjach metod gromadzenia danych na potrzeby projektów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,  w szczególności dotyczących: 
 źródeł pozyskiwania danych; 
 metod graficznej prezentacji danych. 

4. Konsultacjach i weryfikacji części opisowej i graficznej projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w zakresie: 
 wniosków wynikających z ekspertyz przyrodniczych sporządzanych na potrzeby 

projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gmin wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 weryfikacji uwag i wniosków przesyłanych do projektów studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w procesie konsultacji społecznych. 

5. Opracowaniu rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony 
krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie parków narodowych, 
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. 
Rekomendacje wskazywać będą również obszary do objęcia formami ochrony 
przyrody. 

 
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
Ekspert zobowiązany będzie do udziału (osobistego) w spotkaniach roboczych 
organizowanych przez Zespół Ekspercki w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz w wyjazdach terenowych, konsultacji drogą e-mailową 
przekazywanych materiałów, opracowywania pisemnych uwag, wniosków, rekomendacji 
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w 
spotkaniach za pośrednictwem narzędzi on-line. 
W przypadku wykonywania przez Eksperta konsultacji drogą e-mailową, opracowywania 
pisemnych uwag, wniosków, opinii i innych wymaganych zleceniem pisemnych dokumentów, 
Ekspert jest zobowiązany do oszacowania nakładu pracy niezbędnego do wykonania danego 
zadania. Przed wykonaniem danego zadania Ekspert musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 



 
 

 

realizację zadania w deklarowanym czasie. Czas realizacji zadania podlega negocjacjom 
stron. Za zadanie wykonane bez wcześniejszego uzgodnienia czasu na jego realizację 
wynagrodzenie nie przysługuje.  
Ekspert zobowiązany będzie także do świadczenia usług oraz udziału w spotkaniach 
roboczych organizowanych przez odpowiednie zespoły działające przy Urzędach Miasta i 
Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
tożsamych zespołach działających przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w ramach opracowywania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.   
 
 
 


