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Zapytanie ofertowe na: 

kampanii spolecznej promuj~,cej 
w ramach projektu pn.: 

Zrodla Energii w 

L NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWL,\CEGO 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 

: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 
strony internetowej hUp:llwww.ugsomianka.bip.org.pl 

Adres e-mail: 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

Gmina Branszczyk 
ul. Jana Pawia 11 45,07-221 Branszczyk 

internetowa Zamawiajqcego: =~-'-'-':"':"":"':"':'==':';=::::::::..L~= 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl 
Gmina Zatory 
ul. lana Pawfa II 106,07-217 Zatory 
Strona internetowa Zamawiajqcego: =,~-'-'-'-'-'-'-==--'-'+= 
Adres poczty e-mail: ug@zatory.pl 

w imieniu i na rzecz kt6rego dziala Gmina 
Gmin~ Somianka, w imieniu i na rzecz 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Zam6wienie publiczne 0 wartosci nie 
kwoty 30 000 euro okreslonej wart. 4 pkt 8 
publicznych (Dz. 18r. 1 
Nr 12/Kl14 W6jta 

Post~powanie 

w zlotych r6wnowartosci 
stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 

dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia 
14 roku w sprawie wprowadzenia 

o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 

zgodnie z ustawq Prawo 

kampanii spolecznej 
nr RPMA.04.01.00-1 

Rozwoju Regionalnego w 
niskoemisyjm( dzialania 4.1 

energii" 
2020 w 

Wojew6dztwa Mazowieckiego na 
"Odnawialne Zr6dla Energii w Gminach 

mailto:ug@zatory.pl
mailto:sekretariat@branszczyk.pl


2. Zakrcs przedm 
1) Dziaiania w 

obejmuic: 

a) 

b) 

z 
domowych 

dofinasowania oraz 

(po jednym bappeningu na terenie 

happening w: 
pi!. Slanisbwa 

. (po jednym 

iOZE 
mozliwosci 
ze irodel 

alternatywnych; 
powinno trwac okol0 I 

dodatkowo pozostac do dyspozycj i w ramach 
maksymalnie do 1 godziny. 

Osoba przeprowadzajqca 

c) konkurs6w dla uczni6w na z gmm 

(po jednym pikniku na 
tematyczny festynu: odnawialne zr6dla energii. 

w z gmm 
(m.in. kolektory 

drugiego i 
do zakupu i 

Wykonawca podczas pikniku zobowiqzany do 
- minimum 1 dmuchanca 

prqdotw6rczego wraz z pa\iwem do podczas 
pikniku; 

cukrowej i popcornu w ceny brutto, nieodplatnie dla uczestnik6w 

IVULq,~v postaci z 
dla dziewczynek). 

3. Zamawiajqcy zapewni oraz naglosnienie . przeprowadzenia 
4. 	 Przedmiot zam6wienia - zawierac zestaw zgodnych z 

informacyjnymi enta realizujqcego projekty w Regionalnego 
Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 14 - 2020 

infornlacjy elektronicznq vvykonawcy z ktorym zostanie 
umowa na realizacjy 



Unia EUfopejska 

Wszystkie urzqdzenia musz<) posiadae alesly i niezbt;dne zezwolenia, pracovmicy montujqcy 
i obs{uguj<)cy sprzyt musz<) bye przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestow 
urzqdzen i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i ObSfugi programu lezq po 
stronie Wykonawcy. 

5. Wspolny Siownik Zamowien (CPY) 

Kod cpy 79342200 - 5 Uslugi w zakresie promocji 


Kod CPY 79952000 - 2 Uslugi w zakresie organizacji imprcz 

Kod CPY 92331210 - 5 Uslugi animacji dla dzieci 

6. Zamawiaj<)cy nie dopuszcza mozliwosci sk{adania ofcrt czysciowych. 

7. 	 Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 

4. TERMIN I MIE.JSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. 	 Zmawiajqcy wymaga wykonania przedmiotu zam6wienia w terminie sierpien - wrzesier'l 

2019r. 
Dokladne terminy organizacji piknik6w zostanq uzgodnione z przedstawicielem 
Zamawiajqcego po podpisaniu umowy 
Kampania spoleczna moze przeprowadzona w trakcie uroczystosci gminnych (moze bye jej 
czysciq). Wszystkie zadania wskazane w opisie przedmiotu zam6wienia powinny odbyc siy 
w ciqgu jednego dnia. Wykonawca powinien zapJanowac 3 dni w ciqgu, kt6rych 
przeprowadzi 3 kampanie (po jednej na terenie kazdej z gmin). 

2. 	Miejsce reaJizacji zadania: 

Na terenie trzech gmin partnerskich: Brar'lszczyk, Somianka, Zatory. 

Szczeg6lowe uzgodnienie miejsca realizacji zostanie uzgodnione po podpisaniu ummvy. 


5. 	\VARUNKI UDZIALU W POSTE;PO\VANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH W ARUNKOW 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniaj<) warunek 
dotyczqcy posiadania wiedzy i doswiadczenia. 
Zamawiajqcy uzna ww. warunek za speiniony, jezeli Wykonawca w'Ykaze, iz w ciqgu 3 lat 
przed uplywem terminu skladania ofert (ajezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy 
- w tym okresie) zrealizowal lub rcalizuje jcdnq uslugy (m.in. organizacji konferencji, 
piknik6w, konkurs6w, w'Ystaw, dni nauki, szkoJcnia, spotkania i inne) 0 wartosci nie 
mniejszcj niz cena ofcrtowa za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy wykonac zam6wicnie 
objyte Zapytaniem ofertowym. 
Zamawiajqcy dokona oceny w/w warunku, na podstawie Vv)'kazu 
zrealizowanychfrealizowanych uslug stanowiqcego Zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

2. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spe!niajcl warunek 
dotyczqcy posiadania zdolnosci ekonomicznej i finansowcj. 

Nie ustala siy szczeg61owego warunku w tym zakresic. 

3. 	 0 udziclenie zam6wienia mogq ubiegae siy Wykonawcy, kt6rzy spdniajq warunek 
dotycz'lcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia. 
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Nie ustala si~ szczeg61owego warunku w t)'m zakresic. 

6. 	 INFORMAC.JE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIE; Z WYKONAWCAMI 
Osobq wyznaczonq do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Pani Milena Witkowska - tel. 29 74 18790 wew. 54 

e-mail: milena.witkowska@ somianka.R.l 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq ofert~. 
2. Wykonawca sklada oferty zgodnie z \\fymaganiami Zapytania ofertowego. 
3. 	 Oferta winlla bye zlozona na Formularzu oferty, stanowiqcym Zalqcznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 
4. 	 Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypelniony "Formularz oferty" (za1llcznik nr 1); 
2) poprawnie wypelniony wykaz zrealizowanych lub realizowanych uslug (za1llcznik 

nr 2); 
3) oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek do wykluczenia z postypowania 

(za1llcznik nr 4). 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 
I. Oferty stanowiqcq. odpowiedz na zapytanie nalezy przeslae pocztq elektronicznq. na adres: 

milena.witkowska@somianka.pl w postaci skan6w podpisanych dokument6w, faxem na 

numer 29741-87-14, pocztq tradycyjnq na adres: Gmina Somianka, Somianka- Parcele 16B, 

07-203 Somianka lub dostarczye osobiscie do pok. Nr 14 (sekretariat) do dnia 9 lipca 2019 

roku, do godz. 10.00. 

Wykonawca winien umidcie ofert~ w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz 

powinna bye oznakowana nastypujqcym tekstem: 


Oferta w post~powaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 

Przeprowadzenie kampanii spolecznej promujllcej znaczenie i korzysci stosowania OZE 


w ramach projektu pn.: 

"Odnawialne Zr6dla Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory" 


- nie otwierac przed dniem 9 Iipca 2019 r. przed godz. 10:15. 


2. Oferty zlozone po terminie nie bydq. rozpatrywane. 
3. Zamawiajq.cy dopuszcza odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 1 ustawy PZP w przypadku 

gdy cena oferty Wykonawcy wyda siy Zamawiajqcemu raZqco niska. 
4. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienie lub wycofae swojq. oferty. 
5. Termin zwiqzania ofertq ustala siy na okres 30 dni. 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. 	 Usluga stanowiqca przedmiot zam6wienia, jest finansowana w calosci ze srodk6w 

publicznych. 
2. 	 W Formularzu oferty (Zalq.cznik nr 1 do Zapytania ofertowego) nalezy wskazae ceny 

calkowitq. za realizacjy uslugi netto i brutto oraz kwoty podatku VAT. 
3. 	 Cena ofertowa powinna bye podana liczbowo i slownie, z zastrzezeniem, ze jezeli nastq.pi 

rozbieznosc pomiydzy cenq wyrazonq Iiczbowo i slownie, wazna bydzie cena wyrazona 
liczbowo. 

http:nastq.pi
http:Zamawiajq.cy
mailto:milena.witkowska@somianka.pl
mailto:milena.witkowska@somianka.R.l
http:INFORMAC.JE


fomlalne na 

W przypadku 
zamawlaJqcy 

zawarcia 
Przed podpisaniem 
potwierdza j 'Ieych 
referencje Ltp.). W 

lub pocztq eJektronicznq. 
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo 

4. 	 Wykonawca musi lIwzgl ydnic \v cenic olerty i iki Jl' dJa 
prawidlowego i pdncgo wykonania ia oraz wszel oplaty i podatki ikajqce 
z obowiC)zujqcych przepis6w. 

5. 	 pod ana \V ofercie powinna bye polskich, z dokladnosci q 
do dw6ch miejsc po przecinku. 

6. oferty zostanie podana 	 okresJona w ofercie stano wi 
wynagrodzenie przysluguj za wykonanie przedmiotu umowy 

obejmowac wszelkie iczno-prawne), lezqce zar6wno po 
Wykonawcy jak i 

100 pkt (lOO%=lOOpkt.): 
Zamawiajqey dokona oeeny zlozonyeh w 
podstawie nastt;pujqeego zestawu 

CaJkowita cena brutto - 60% 

x 60 

gdzie: 

Co liezba punkt6w (z uwzglt;dnieniem w kryterium Calkowita cena brutto, 

Cn - najnizsza oferowana calkowita cena 

Cb - calkowita cena brutto badanej 


Kryterium termin platnosci 40 % 
termin platnosci 7 dni 0 pkt 
termin platnosci 14 dni 15 
termin platnosei 21 dni - 30 pkt 
termin platnosci 30 dni 40 

w formularzu ofertowym tcrminu platnosci faktur 
termin 7 dni, a w tym kryterium otrzyma 0 

pkt. 

umowt; na warunkach 

w 


12. 	 INFORMACJE 0 JAKIE POWINNY 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
W SPRA WIE PUBLICZNEGO 

kt6remu udzieli zam6wienia, 0 

2. 
warunk6w Zam6wienia przez Wykonawcy 

gdy wybrany Wykonawca odstqpi od 

OPIS KRYTERIO\V, 
WYBORZE f1>T'Ir'''' 

KRYTERIOW I SPOSOBU 
1. Wybrana zostanie oferta, kt6ra 
Wyb6r oferty dokonany z ustalonq punktacjq do 

11. ISTOTNE POSTANOWIEN 
Zamawiajqcy by 

L 



do wykluczenia 
zweryfikuje 

z udzialu w postypowaniu, 0 

wykazu zrealizowanychlrealizowanych 

kZarnav,ia.iqc) moi.c pisac 
naJwyzsz'll pUl1kt(}\v. 

3. W przypadku olrzymania dw6ch oferL 
ofertWykonavvcy. je zlozyli zostanq 

4. 

13. 
1. sobie zmlany tub 

na skladanie ofert. Informacja 0 wprowadzeniu 
zmiany lub uzupeinieniu tresci Ofertowego zostanie Wykonawcom 

opublikowana na stronie . Jezeli 
lub wymagaly 

o ezas potrzebny na 

zam6wienia w formie 

miydzy Zamawiaj 
w imieniu Zamawiaj'lcego . wykonuj'lcymi 

w imieniu Zamawiaj zwi'lzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
vvyboru wykonawcy a wykonawc'l, polegaj'lce w na: 

jako wsp61nik cywilnej lub sp61ki 
osobowej, 
posiadaniu co 
pe!nieniu 
prokurenta, 

d) malzenskim, w pokrewienstwa tub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w 
linii bocznej od stopnia lub w przysposobienia, 

do 

nr 4 do zapytania 

opieki lub 
w postypowaniu, 0 kt6rych mowa 

oswiadczenia Wykonawcy zgodnie ze 

Z udzialu w postypowaniu 
speini'l warunk6w 

. byd'l 
w postypowaniu, 0 

ofertowego. 

mowa 

Wykonawca zobowi'lzuje 

kt6rych 

przedmiotu 
ofertowego. 



Unii;! Europejskil 

3. kluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby). ktorzy 
z10z
Z udziafu w 

q tresc i zapytania 

Brak podstaw w 	

Wykonawcy z 

z udzialu ° kt6rych mowa powyzej 
Zamawiajqcy 
zapytania ATf"rl"rl\'Je'nr. 

16. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. 	 Zgodnie z art. 13 Ust. 1 i 2 rn7nnlC7 

w ochrony os6b fizycznych 
I w 

Europejskiego i 
CUE) 2016/679 z dnia r. w 

danych osobowych swobodnego przeplywu 
rozporzqdzenie 0 

z 04.05.201 str. I), dalej "RODO", Zamawiajqcy 
informuje, ze: 
1) 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
UE L 119 

przekazanych 

07-203 

danych osobowych 

II 106,07-217 
internetowa Zamawiaj http://www.zatory.p! 

e-mail: ug@zatory.pl; 
ochrony danych 

Zatory mozna kontaktowac 
3) przez Wykonawc6w przetwarzane na 

art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w ZWlqzanym Z 0 .... ULJ'"'''' 

zam6wienia publicznego 	 kampanii promujqcej 
i korzysci w ramach projektu pn.: Zr6dia 

w Gminach Somianka, Zatory" - Znak 17.2019, 
prowadzonym w trybie ofertowego; 

4) dane powierzone v.rykonawcy bydq przechowywyane okres 
wynikajqcy z zapis6w Rady Ministr6w z 18 stycznia 

11 r. w sprawie instrukcji jednolitych wykazow akt 

ustanawiaj qce 
Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Europejskiego Funduszu 

dotyczqce 

archiwow 
rozporzqdzenia 

13r. 



FundlJ >Z " 	 Unia EUf opej ska Rzeczp os pol ita 
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Funduszu Sporecznego. Funduszu Sp6jnosci Europejskiego Flinduszli Morskiego i 
Rybackiego oraz lIchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. U .UE/Ll20 13.347.320). rozporzqdzenia KOl11isji (LIE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. lIznajqce niekt6re rodzaje POl11ocy za zgodne z rynkiem 
wewnytrznYl11 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traklatll (DZ.U.UE.L.20 14.187.1) 1ub 
Ul110wy 0 dofinansowanie projektu wsp61finansowanego ze srodk6w 
zewnytrznych; 

5) przekazanie przez Wykonawc6w danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbydne celem udzialu w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji umowy; 


6) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawc6w danych osobowych decyzje 

nie bydq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do mi. 22 RODO; 

7) 	 osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane przysluguje: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do wlasnych danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania wlasnych danych 

osobowych; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa 
wart. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, w 
razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) nie przysluguje osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane: 
- w zwiqzku z art. 17 RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobovvych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. b, c RODO; 

9) dane mogq bye przekazane do organizacji miydzynarodowych w zwiqzku 
z rozliczeniem projektu finansowanego ze srodk6w zewnytrznych. 

Zal~cznikj: 

1. 	 Zalqcznik or 1 - FOlIDularz oferty 
2. 	 Zalqcznik or 2 - Wykaz zrealizowanychl realizowanych uslug 
3. 	 Zalqcznik nr 3 - lstotne postanowienia umowy 
4. 	 Zalqcznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

Data ) - 01- ' 

http:DZ.U.UE.L.20

