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Zapytanie ofertowe na: 


Przeprowadzenie kampanii spolecznej promuj~cej znaczenie i korzysci stosowania OZE 

w ramach projektu pn.: 


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


1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWLt\CEGO 
Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Telefon: 2974-187-90, Telefax: 2974-187-14 
Adres strony internetowej http://www.ugsomianka.bip.org.pl 
Adres e-mail: somianka@somianka.pl, 
NIP: 762-190-15-71 REGON: 550668090 

Gmina Branszczyk 
ul. lana Paw!a II 45, 07-221 BraI1Szczyk 
Strona internetowa Zamawiajqcego: http://www.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl 
Gmina Zatory 
ul. lana Paw!a II 106, 07-217 Zatory 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: http://www.zatory.pl 
Adres poczty e-mail: ug@zatory.pl 

w imieniu i na rzecz kt6rego dziala Gmina Somianka. Zam6wienie zostanie udzielone przez 
Gminy Somianka, w imieniu i na rzecz pozostalych Zamawiajqcych. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Zam6wienie publiczne 0 wartosci nie przekraczajqcej wyraZonq w zlotych r6wnowartosci 
kwoty 30 000 euro okreSlonej wart. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm.) - dalej "ustawa PZP" oraz Zarzqdzenia 
Nr 12/K/14 W6jta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wien publ icznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Wartosc szacunkowa zam6wienia zosta!a ustalona zgodnie z ustawq Prawo Zam6wien 
Publicznych i wynosi ponizej 30000,00 EURO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zam6wienia jest przeprowadzenie kampanii spolecznej promujqcej znaczenie 
i korzysci stosowania OZE w ramach realizacj i projektu nr RPMA.04.0 1.00-14-6963/16-0 1 
wsp61finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej IV "Przejscie na gospodarky niskoemisyjnq" dzialania 4.1 "Odnawialne zr6dla 
energii" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 
2020 w zwiqzku z realizacjq projektu "Odnawialne Zr6dla Energii w Gminach Branszczyk, 
Somianka, Zatory". 
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2. res przedmiotu zam6v,Ienia obejmulc: 
1) Dziaralll3 W 

happening6vv "Dni OlE" (po 

Podstawowej 
w Woll Mystkowskiej; 

happeningu na terenie 

Szkole Podstawowej im. Armij Krajowej w 
Szkole Podstawowej im. Piou'a lasinskiego w 

llappeningi w ramach akcji ,.Oni tematyczny 
bydzie do promocj i zach~canie 

firmy z 
przeprowadzony w spos6b, aby 

wl<j.czyla w interakcjy z osobami prowadz<j.cymi UL..''''HAIJl 

przeprowadzenie trzeeh spotkail z rodzieami 
spotkaniu na gmm 
Wykonawea w spotkan z 
dla domowyeh 
pozyskania dofinasowania oraz 

(po jednym 

na temat instalaeji OlE 
oszczydnosci), mozliwosci 

ze zr6dei 
alternatywnych; 

b) 

Spotkanie powinno trwac OkOfO I Osoba przeprowadzaj<!ca pOWlnna 
dodatkowo do dyspozyeji mieszkailc6w w indywidualnych konsultacji 

I godziny. 
konkurs6w dla na terenie z gmm 

Zarnawiaj<j.cy 'vvymaga 
partnerskich na tematy 

plerwszego 
trzecie see ~ 
upominki. 

jednym 
Zakres festynu: zr6dla 

na terenie gmin partnerskich); 

Wykonawca podczas pikniku U\AJ,L.l'-' zobowiqzany do 
- minimum 1 dmuchailca do 
- agregatu pqdotw6rczego wraz z paliwem do urz<j.dzen trwania 
pikniku; 
- waty i popcornu wi w ceny brutto, nieodplatnie uezestnik6w 

- stoliku na 

3. 

- mmlmum dw6eh postaci przebranych w 
chodz<j.ee postaci z bajek postac z bajek 
dla Uczestniey byd<j. 

informacyjnymi beneficjenta 
Wojew6dztwa 

chlopeow oraz 
nieodplatnie zrobi6 

z 
zdjycia z 

do przeprowadzenia imprezy. 
zgodnych z obowiqzkami 

w ramach Programu 
14 -



konkurs6w, wystaw, 
cena ofertowa za jakq 

ofertovvym. 
dokona 
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z zostanie podpisania 

posiadae ate sty i 
stanu technicznego j 

pracowmcy 

urzqdzen i i technicznych, przeznaczonych i i obslugi programu 
mUSZq bye przeszkoleni 

stronie Wykonawcy. 

5. Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV) 
Kod CPV 79342200 5 Uslugi w zakresie promocji 

Kod 79952000 2 Uslugi w zakresie organizacji 

Kod CPV 5 Uslugi animacji dla dzieci 

6. 

7. 

IJU~'L.v"CU mozliwosci skladania 

IJU~'L.v<CU mozliwosci "'''"'',"\.''''11 

4. TERMIN I WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. wymaga wykonania przedmiotu 

organizacji piknik6w 
po podpisaniu umowy. 

w terminie maj - czerwiec 19r. 
uzgodnione z przedstawicielem 

rna bye przeprowadzona w uroczystosci gminnych (rna bye 
zam6wienia powinny odbye zadania wskazane w 

Wykonawca powinien zaplanowae 3 dnia (podczas uroczystosci 
przeprowadzi 3 	 kazdej z gmin). 

2. 

po podpisaniu umowy. 

ORAZ OPIS 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA WARUNKOW 

UDZIALU W 

na 	 podstawieoceny 
nr 2 do Zapytania uslug 

kt6rzy spdniajq 

Nie szczeg6lowego warunku w tym 

1. 	0 zam6wienia mogq ubiegae 
posiadania wiedzy i doswiadczenia. 

nauki, 

uzna ww. warunek za spelniony, 
terminu skladania ofert (a 

w 	tym okresie) zrealizowal lub 

dni 


Wykonawcy, kt6rzy spdniajq 

Wykonawca wykaze, w 
prowadzenia dzialalnosci 

uslugy (m.in. organizacji konferencji, 
spotkania i inne) 0 

zobowiqzuje sit( wykonac 
wartosci 

zam6wienia mogq Wykonawcy, kt6rzy speiniajq3. 
wykonania zam6wienia. dysponowania osobami 

0 
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6. INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIE\VANIA SIE; ZAMAWIAJACEGO Z 
\VYKONAWCAMI A WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUynEWANIA Z WYKONA WCAMI 

SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 
Wykonavvca moze 

skiada 
tylko jedn4 

z wymaganiami Zapytania 
oferty, stanowiqcym Zat4cznik nr 1 

4. musi zawiera6: 
1) 	 poprawnie wypelniony (zal~cznik nr 1); 

poprawnie wypelniony wykaz zrealizowanych lub realizowanych ustug 
nr 2); 

3) Wykonawcy 0 braku przestanek do wykluczenia z 
(zal~cznik nr 4). 

8. MIEJSCE ORAZ 
1 . przestac uv....£.,c'" 

postaci skan6w podpisanych 

Somianka lub dostarczyc pok. Nr 14 (sekretariat) do dnia 25 marca 2019 
do godz. 10.00. 

numer 29 741-87-14, tradycyjnq na adres: Gmina Somianka- 16B, 

oraz 

Oferta w postc:powaniu prowadzonym w ramach ofertowego na 

Przeprowadzenie kampanii spolecznej promuj~cej i korzysci stosowania OZE 


w ramach projektu pn.: 

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


przed dniem marca 2019 r. godz. 10: 

2. Oferty zlozone po tenninie nie bydq rozpatrywane. 
3. Zamawiajqcy 	 odpowiednie zastosowanie art. ust. 1 ustawy w przypadku 

gdy cena Wykonawcy wyda Zamawiajqcemu "U"',",vv niska. 
Wykonawca moze przed uplywem tenninu skladania lub oferty. 

5. Tennin 	 ustala 30 dni. 

9. 	 OBLICZENIA 
1. 	 Usluga przedmiot w ze srodk6w 

publicznych. 
2. 	 W Fonnularzu oferty (Zalqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego) 


catkowit4 za realizacjy ustugi netto i brutto. 




(z 
cena brutto, 

opejska 

l}vULI'-

ze i nastqpi 
cena 

liczbowo. 
wszelkie 

("'\UII·'''{) i pelnego vvykonania 
przepisow. 

w ofercie powinna wyrazona w z10tych pol skich, 
sc po przecinku. 	

z dokladnosciq 

4. 	 Wykonawca musi llwzglydnic w ki niezbydne 
i podatki vvynikajqce 

5. 

6. 	 w ofercie 
przedmiotu 

lezqce zarowno po 

10. OPIS KRYTERlOW, KTORYMI ZAMAWIAJl\CY SlI<; KIEROWAL 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERlOW I SPOSOBU OCENY OFERT 

najwiykszq liczby 
Wybor kryteriow z ustalonq punktacjq do 
100 pkt. (1 100pkt.): 

vvymagania formalne naZamawiajqcy dokona oceny 
podstawie nast9pujqCego zestawu oceny: 

kowita cena brutto 60% 

x 60 

wagi kryterium) w Calkowita cena brutto, 

Kryterium termin platnosci 40 % 
termin platnosci 7 dni - 0 pkt 

platnosci 14 dni - 15 pkt 
platnosci 21 dni - 30 pkt 
platnosci 30 dni 40 

kiedy nie okresli w formularzu ofertowym terminu 
7 a w tym 

11. 	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca umowy na zawartych 
w zalqczniku nr 3 postanowienia 

INFOR:vtACJE 0 FORL'1ALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU UMOWY 

SPRAWIE 	 PUBLICZNEGO 
zamowienia, 0 I mleJscuZamawiajqcy 
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2. 	 Przed podpisaniem umow)' Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo z.qdania dokumentow 
potwierdzajqcych spelnianie wamnkow Zamowienia przez Wykonawcy (oswiadczenia, 
referencje itp.). W przypadku, gdy \vybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy, 
Zamawiajqcy moze podpisac umowy z Wykonawcq, ktorego oferta uzyskala kolejnq 
najwyzszq liczby punktow. 

3. 	 W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, 
Wykonawcy, ktorzy je zlozyli zostanq poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofert 
w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego, bqdZ zaproszeni do dalszych negocjacj i. 

4. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny. 

13. POZOST ALE INFORMACJE 
1. 	 Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc zm13ny lub uzupelnienia tresci Zapytania 

Ofertowego, przed uplywem terminu na sk1adanie ofert. Informacja 0 wprowadzeniu 
zmiany lub uzupelnieniu treSci Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom 
jak rowniez zostanie opublikowana na stronie http://www.ugsomianka.bip.org.pll. lezeli 
wprowadzone zmiany lub uzupelnienia tresci Zapytania Ofertowego bydq wymagaly 
zmiany tresci ofert, Zamawiajqcy przed1uzy termin sk1adania ofert 0 czas potrzebny na 
dokonanie zmian w ofercie. 

2. 	 Zamawiajqcy ureguluje naleznosc za wykonanie przedmiotu zamowienia w formie 
przeleyvu na rachunek wskazany na fakturze. 

14. WYKLUCZENIA 
1. 	 Z udzialu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby) powiqzani 

z Zamawiajqcym osobowo lub kapita1owo. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe 
rozumie siy wzajemne powiqzania miydzy Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi 
do zaciqgania zobowiqzan w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi 
w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczegolnosci na: 

a) uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spo1ki cywilnej lub spo1ki 
osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udzia10w lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji cz10nka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, 

prokurenta, pelnomocnika, 
d) 	 pozostawaniu w zwiqzku malzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w 
linii bocznej od drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzia1u w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie oswiadczenia zlozonego przez Wykonawcy zgodnie ze 
wzorem stanowiqcym Za1qcznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

2. 	 Z udzia1u w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
nie spelniq warunkow udzia1u w postypowaniu, 0 ktorych mowa w rozdziale 5 zapytania 
ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzia1u w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 
Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie wykazu zrealizowanychlrealizowanych podobnych 
rodzajowo uslug 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje siy 

http://www.ugsomianka.bip.org.pll
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\vykonac zamowienie objyte Zapy1aniem orertowym 7. podaniem przedmiotu lIsJugi, daly 
\vykonania i odbiorcov,!,. zgodnic z zalqcznikiem nr 2 do Zapylania ofertowego. 

3. 	 Z udziaJu w postypowaniu wykluczeni bydq Wykonawcy (podmioty i osoby), ktorzy 
zlozq oferty nie odpowiadajqcq trdci zapytania ofertowego. 

Brak podstaw do wykluczenia z udzialu w postypowaniu, 0 ktorych mowa powyzej 

Zamawiajqcy zweryfikuje na podstawie porownania tresci oferty Wykonawcy z tresciq 

zapytania ofertowego. 

15. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. 	 Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w 
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "ROOO", Zamawiajqcy 
informuje, ze: 
1) 	 administratorem przekazanych przez Wykonawcow danych osobowych Sq: 

Gmina Somianka 
Somianka-Parce1e 16B, 07-203 Somianka 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: www.somianka.pl 
Adres poczty e-mail: somianka@somianka.pl; 
Gmina Branszczyk 
ul. lana Pawla II 45,07-221 Branszczyk 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: http://www.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl; 
Gmina Zatory 
ul. lana Pawla II 106, 07-217 Zatory 
Strona intemetowa Zamawiajqcego: http://www.zatory.pl 
Adres poczty e-mail: ug@zatory.pl; 

2) 	 inspektorem ochrony danych osobowych w: 
Gminie Somianka mozna kontaktowac siy pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl 
Gminie Branszczyk mozna kontaktowac siy pod adresem mail: r.chmurski@abi
warszawa.pl, telefon: 601506234 ; 
Gminie Zatory mozna kontaktowac siy pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl. 

3) 	 przekazane przez Wykonawcow dane osobowe przetwarzane bydq na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie 
zamowienia publicznego pn. Przeprowadzenie kampanii spolecznej promujqcej 
znaczenie i korzysci stosowania OZE w ramach projektu pn.: "Odnawialne Zrodla 
Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory" - Znak sprawy: Zp.4.2019, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) 	 wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przechowywyane przez okres 
vvynikajqcy z zapisow rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt 
oraz instrukcji w sprawie w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych (Oz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z p6Zn. zm.), rozporzqdzenia 
Parlamentu europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiajqce wspolne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, 

mailto:iod-mm@tbdsiedlce.pl
http:warszawa.pl
mailto:r.chmurski@abi
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morski ego i Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy 
og61ne dotyczCj.ce Europejski ego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego 
Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083 /2006 
(O z.U.UEILl2013.347.320), rozporzqd zenia Komisji (UE) NR 651 /2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznajqce niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnytrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (OZ.U. UE. L.20 14.187.1) lub 
umowy 0 dofinansowanie projektu wsp6Uinansowanego ze srodk6w 
zewnytrznych; 

5) przekazanie przez Wykonawc6w danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbydne celem udzialu w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji umovvy; 


6) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawc6w danych osobowych decyzje 

nie bydCj. podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

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

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

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

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

8) nie przysluguje osobom, kt6rych dane osobowe Sq przetwarzane: 
- w zwiqzku z art. 17 ROOO prawo do usuniycia danych osobo\vych; 
- prawo do przenoszenia danych osobov.,rych, 0 kt6rym mowa wart. 20 ROOO; 

na podstawie art. 21 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. b, c ROOO; 

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

Zal~czniki: 

1. Zalqcznik nr 1 - Forrnularz oferty 
2. Zalqcznik nr 2 - Wykaz zrealizowanychl realizowanych uslug 
3. ZalCj.cznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy 
4. 	 Zalqcznik nr 4 - Oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek wykluczenia 

z postypowania 

http:dotyczCj.ce

