
     

 

 

 

 

Czosnów, dnia 03 września 2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE     

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów działając  

w imieniu partnerów projektu zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację 

ZADANIA: Przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth 

e.V. w ramach realizacji projektu pn.: ,,Marka Lokalna szansą rozwoju regionu’’  w ramach 

poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania’’ objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   

 

I. Przedmiotem ZADANIA jest: 
 

 

 

 

Przeprowadzenie wizyty studyjnej do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. w ramach 

realizacji projektu pn.: ,,Marka Lokalna szansą rozwoju regionu’’  w ramach poddziałania 19.3 

,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania’’ objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.   

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

 

W wizycie ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. wezmą udział przedstawiciele 

partnerów uczestniczących w projekcie (łącznie 50 osób). Celem wizyty jest promowanie obszaru 

objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marką lokalną.   

 
 

Szczegóły realizacji ZADANIA:   

 

1. Czas trwania wizyty: 4 dni (3 noclegi), w terminie od 13.10.2019 r. do 16.10.2019 r.  

2. Liczba osób uczestnicząca w wizycie: 50 osób (Stowarzyszenie ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’: 11 osób, Lokalna Grupa Działania ,,Zielony Pierścień’’: 10 osób, 

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Baryczy’’: 6 osób, Stowarzyszenie ,,Na Śliwkowym 

Szlaku’’: 10 osób, Lokalna Grupa Działania ,,Prym’’: 5 osób, Stowarzyszenie Dolina 

Karpia: 8 osób) wskazanych przez Zamawiającego na minimum 7 dni przed rozpoczęciem 

realizacji wizyty. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie uczestnikom wizyty: 

a) trzech noclegów w pokojach jedno lub dwuosobowych o standardzie hotelu co najmniej 

trzygwiazdkowego, wyposażonych w: łazienkę, TV, pościel, ręczniki, dostęp do internetu, 

zlokalizowanego na terenie ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth e.V. 

b) wyżywienia (3 posiłków śniadaniowych w formie bufetu śniadaniowego, 3 obiadów, na które 

składać się będzie przystawka lub zupa, danie główne, deser, 4 kolacji w formie bufetu,  

w tym co najmniej jednego ciepłego dania), napoje zimne i napoje ciepłe bez ograniczeń. 

Posiłki powinny składać się zarówno z dań mięsnych jak i wegetariańskich, zgodne  

z tradycją kulinarną miejsca pobytu. Nie dopuszcza się podawania posiłków typu „fast-

food”; 

c) wizyty w co najmniej 5 obiektach marki lokalnej połączonej z uczestnictwem w ofercie 

proponowanej przez obiekt; w przypadku obiektów opartych na ofercie gastronomicznej 

zapewnienie degustacji produktów lokalnych; 

d) spotkanie z przedstawicielami partnera zagranicznego ARGE Fisch im Landkreis 

Tirschenreuth e.V.  – zapoznanie się z systemem  zarządzania i promocji marką lokalną.  

 



     

 

 

 

 

III. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria:  

 

Cena oferty brutto: 70% (cena musi być liczbą podzielną przez 50). 

 

Doświadczenie w realizacji wizyt studyjnych tożsamych z wizytą, na którą składana jest 

oferta: 30%. 

 

W celu spełnienia tego warunku należy przedstawić wraz z ofertą kserokopię dokumentów 

potwierdzających posiadanie ww. doświadczenie (przykładowo: referencje, umowy i inne 

dokumenty potwierdzające wykonanie usług w zakresie realizacji wizyt studyjnych lub innych 

usług o podobnym charakterze w kraju lub za granicą). 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji: 

 

A. Cena oferty brutto na jednego uczestnika: 70% 

B. Doświadczenie w realizacji wizyt studyjnych lub innych usług o podobnym charakterze w kraju 

lub za granicą, na którą składana jest oferta: 30% 

 

a) Ocena ofert w kryterium: Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana 

według wzoru: 

 

Cena (70%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie 

przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak 

otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 70 wg wzoru: 

 

C = (Cmin / Cb) x 70 

 

Gdzie: 

C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny 

Cmin – cena najtańszej oferty 

Cb – cena badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 70 pkt.  

 

Przez „cenę oferty” rozumie się cenę brutto za całość usługi. 
 

 

b) Ocena ofert w kryterium: Doświadczenie w realizacji wizyt studyjnych lub innych usług  

o podobnym charakterze w kraju lub za granicą, na który składana jest oferta (L) zostanie 

dokonana zgodnie z zasadą: 
 

− jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające 3 zrealizowane usługi i więcej - 

otrzyma 30 pkt, 

− jeśli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające co najmniej 1 i nie więcej niż 2 

zrealizowanych usług - otrzyma 15 pkt, 

− jeśli wykonawca nie przedstawi ww. dokumentacji – oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium. 

 



     

 

 

 

 

 

Ogólna liczba punktów przyznane badanej ofercie = C+L 

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot, który wskazał 

niższą cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze oferty 

decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

V. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

2) oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert. 

 

VI. Termin realizacji zamówienia: od 13 października 2019 r. do 16 października 2019 r. 

VII. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenie ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’, 05-152 Czosnów ul. Gminna 6 w godzinach 8:00 do 16:00, tel. 22 794 04 

88 e-mail: biuro@lgdkampinos.pl .   

VIII. Akceptowalne formy składania ofert: drogą mailową, listownie lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego (decyduje data i godzina wpływu) w postaci pisemnej, w zamkniętej 

kopercie opisanej poprzez: dane Zamawiającego (nazwa i adres) oraz dane składającego 

ofertę (imię i nazwisko/nazwa, adres) w terminie do 18 września 2019 r.   

IX. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego 

zapytania. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę 

wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone 

na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu 

oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. 

X. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans wskazanych kryteriów, o wyborze oferty 

decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części  

w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia. 

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w całości  

lub  w części. 

XIII. Na realizację zadania Zamawiający i partnerzy projektu współpracy, każdy z osobna, zawrą 

z Wykonawcą umowy dwustronne, w których uregulowane zostaną szczegółowe warunki 

realizacji Zadania. 

XIV. Warunki zmiany umowy: 

− Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy z Wykonawcą z przyczyn 

od siebie niezależnych tj. z uwagi na zmianę przez organizatora terminów i miejsca 

organizacji wizyty oraz z innych przyczyn niemożliwych do przewidzenia na obecnym 

etapie, 

 

 



     

 

 

 

 

 

− Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy z innych przyczyn  

trudnych do przewidzenia na obecnym etapie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie 

spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczonych usług, 

− Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego 

zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne, 

− Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 

niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem,  

a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie tych 

prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów  

dla beneficjenta lub danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez 

wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

XV. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postepowania w sprawie wyboru  

Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

XVI. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" 

(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6,                           

05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                     

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem przeze mnie niniejszej 

oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu pn.: ,,Marka Lokalna 

szansą rozwoju regionu’’  w ramach poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania’’ objętego  Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 oraz budżetu państwa i mogą zostać udostępnione innym 

podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, 

sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty, 

6. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 

 



     

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

  

Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 

          Zofia Wojcieska                     Paweł Białecki  

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia     Prezes Zarządu Stowarzyszenia  

,,Między Wisłą a Kampinosem’’               ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ 

 

…………………………………………………. 

(czytelny podpis Zamawiającego) 

 


