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Dotyczy: Błędy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Strategii
Promocji Miasta
Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformowano
radnych o zbliżającym się ogłoszeniu przetargowym na stworzenie Strategii Promocji Miasta
Elbląg. W dniu wczorajszym tj. 23 marca w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczone zostało
ogłoszenie o zamówieniu przetargowym. Wnikliwie przeanalizowałem specyfikację istotnych
warunków zamówienia i niestety do niektórych mam kilka zastrzeżeń.
Obawiam się, że stworzona za nie małe pieniądze strategia może okazać się projektem nie
wykorzystującym w stu procentach potencjału naszego miasta. Co najważniejsze powinniśmy
dążyć do stworzenia Strategii Marki Miasta Elbląg a nie skupiać się jedynie na promocji. W proces
tworzenia Strategii już na etapie badań powinien zostać włączony Zespół Ekspertów złożony
z przedstawicieli samorządu, branży turystycznej, lokalnych firm oraz mieszkańców miasta.
W przypadku realizacji projektu przez firmę spoza Elbląga, a tak właśnie będzie gdyż żadna
elbląska firma nie spełnia kryteriów formalnych zamówienia, może dojść do sytuacji, że kluczowe
cechy naszego miasta zostaną pominięte. Firma z zewnątrz nie jest w stanie jedynie poprzez
przeprowadzone badania poznać w 100% specyfikę naszego miasta i regionu. W warunkach
zamówienia zobowiązano wykonawcę do przeprowadzenia 2 spotkań konsultacyjnych ze
środowiskiem opiniotwórczym. Jest to moi zdaniem stanowczo za mało.
Kolejnym bardzo dużym błędem jest sugerowanie a wręcz wymuszanie na wykonawcy
uwzględnienie wykorzystania form przestrzennych wykonanych podczas pięciu edycji Biennale
Form Przestrzennych. Nie kwestionuję wykorzystania w promocji miasta form przestrzennych ale
uważam, że taki zabieg może od samego początku tworzenia Strategii ukierunkować wykonawcę
tylko w jednym kierunku. Bardziej celowym widziałbym jednak zaznaczenie mocnego akcentu na
wykorzystanie w Strategii unikatu na skalę światową jakim jest Kanał Elbląski.
Oferent podczas tworzenia Strategii Promocji musi dokonać analizy dokumentów m.in. Strategia
rozwoju kraju na lata 2007-2015, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa
warmińsko-mazurskiego do 2020 roku, Strategia rozwoju Elbląga na lata 2001-2015, Badanie
potencjału społeczno-gospodarczego Elbląga i Suwałk. Niepokoi mnie, że zapomniano o Strategii
rozwoju województwa pomorskiego z którym przecież graniczymy drogą lądową i wodną. Dlaczego
zapomniano również o rozwoju ruchu turystycznego na akwenie Zalewu Wiślanego?
Analizując dalej SIWZ nie znalazłem żadnej wzmianki o badaniach przeprowadzanych wśród
turystów zagranicznych a także bezpośrednio w miastach partnerskich. Współpraca zagraniczna
naszego miasta kuleje, dlatego też należałoby zbadać co jest tego efektem a także jak miasto
powinno budować swoją markę u partnerów zagranicznych.
Na koniec chciałbym powiedzieć o małym faux paux jaki znalazłem w Specyfikacji a mianowicie
chodzi o zapis w którym oferent musi określić nakłady na wdrożenie poszczególnych elementów
strategii i określić źródła finansowania.
W związku z powyższym zwracam się o możliwe jak najszybsze przejrzenie Ogłoszenia

przetargowego i dokonanie w nim odpowiednich korekt.

