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Zp.27.20 18 Somianka, dnia 13 wrzesnia 20 18r. 

Zapytanie ofertowe na: 

Przeprowadzenie kampanii spolecznej promuj~cej znaczenie i korzysci stosowania OZE 

w ramach projektu pn.: 


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


1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIf\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. Jana Pawla II 45, 07-221 Branszczyk 
Strona internetowa Zamawiajqcego: http://www.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl 
Gmina Zatory 
ul. J ana Pawla 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 wyratonq 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 2017 poz. 1579 z p6Zn. 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 publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
30000 euro w Urzydzie Gminy Somianka. 

Postypowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
1. Przedmiotem zam6wieniajest przeprowadzenie kampanii spolecznej promujqcej znaczenie 
i korzysci stosowania OZE w ramach realizacji projektu nr RPMA.04.01.00-14-6963116-01 
wsp6lfinansowanego 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. Zakres przedmiotu zam6wienia obejmuje: 
1) Dzialania w szkolach: 
a) zorganizowanie trzech happening6w "Dni OZE" (po jednym happeningu na terenie gmin 

partnerskich ); 
Wykonawca bydzie zobowiqzany przeprowadzie happening w: 
- Zespole Szk61 w Somiance; 
- Zespole Szk61 im. Armii Krajowej w Pniewie; 
- Publicznej Szkole Podstawowej w Trzciance. 
Happeningi bydq organizowane w ramach akcj i "Dni OZE", kt6rych zakres tematyczny 
bydzie odnosie siy do promocji OZE, zachycanie do korzystania z program6w 
dofinansujqcych inwestycje w OZE. Zamawiajqcy wymaga, aby w happeningu wziyli 
udzial uczniowie, rodzice, przedstawiciel firmy z branzy OZE lub ekolog. Happening 
powinien bye przeprowadzony w taki spos6b, aby jak najwiyksza liczba uczestnik6w 
wlqczyla siy w interakcjy z osobami prowadzqcymi dzialania edukacyjne; 

b) zorganizowanie trzech spotkan z rodzicami uczni6w oraz uczniami (po jednym 
spotkaniu na terenie gmin partnerskich); 
Wykonawca w ramach spotkan z rodzicami przekaze informacje na temat instalacji OZE 
dla gospodarstw domowych (w tym wynikajqcych oszczydnosci) oraz mozliwosci 
pozyskania dofinasowania; 

c) zorganizowanie konkurs6w ekologicznych dla uczni6w; 
Zamawiajqcy wymaga przeprowadzenia co najrnniej po 2 konkursy (z podzialem dzieci 
na wiek) na tematy zwiqzane z Odnawialnymi Zr6dlami Energii (kolektory sloneczne, 
instalacje fotowoltaiczne). 

2) Wykonawca zapewni animatora do zachycania do udzialu w akcji, prowadzenia 
konkurs6w, rozdawania nagr6d oraz przeprowadzenia happening6w. 

3) Zorganizowanie trzech piknik6w (po jednym pikniku na terenie gmin partnerskich); 
Zakres tematyczny festynu : odnawialne zr6dla energii. 

3. 	 Przedmiot zam6wienia -musi zawierae zestaw logotyp6w zgodnych z obowiqzkami 
informacyjnymi beneficjenta realizujqcego projekty w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - Zmawiajqcy dostarczy 
informacjy drogq elektronicznq wykonawcy z kt6rym zostanie podpisania umowa na 
realizacjy projektu. 

4 . Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV) 
Kod crv 79342200 - 5 Uslugi w zakresie prornocji 

Kod crv 79952000 - 2 Uslugi w zakresie organizacji irnprez 

Kod crv 92331210 - 5 Uslugi anirnacji dla dzieci 

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

6. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. Od dnia podpisania umowy do dnia 30 pazdziernika 2018r. 
2. Miejsce realizacji zadania: 

Na terenie trzech gmin partnerskich : Branszczyk, Somianka, Zatory. 

Szczegolowe uzgodnienie rniejsca realizacji zostanie uzgodnione po podpisaniu urnowy. 
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5. 	WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW 

1. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek 
dotyczqcy posiadania wiedzy i doswiadczenia. 
Zamawiajqcy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz w ciqgu 3 lat 
przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy 
- w tym okresie) realizowal dwie uslugi (m.in. organizacji konferencji, piknik6w, 
konkurs6w, "vystaw, dni nauki i inne), polegajqce na promocji 0 charakterze zblizonym do 
przedmiotu zam6wienia 0 wartosci nie mniejszej nil. cena ofertowa za jakq Wykonawca 
zobowiqzuje si~ wykonac zam6wienie objyte Zapytaniem ofertowym. 
Zamawiajqcy dokona oceny w/w warunku, na podstawie wykazu 
zrealizowanychlrealizowanych uslug stanowiqcego Zalqcznik ill 2 do Zapytania ofertowego 
wraz z dowodami, ze uslugi na kt6re powoluje siy Wykonawca zostaly wykonane nalezycie. 

2. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek 
dotyczqcy posiadania zdolnosci ekonomicznej i finansowej. 

Nie ustala siy szczeg6lowego warunku w tym zakresie. 

3. 	 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac siy Wykonawcy, kt6rzy spelniajq warunek 
dotyczqcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: 

Nie ustala siy szczeg6lowego warunku w tym zakresie. 

6. 	 WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ1\ DOSTARCZYC 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW 
UDZIALU W POSTF;POWANIU 

1. 	 W celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postypowaniu Wykonawca zobowiqzany 
jest dolqczyc do oferty nastypujqce dokumenty: 
1) wykaz zrealizowanychlrealizowanych podobnych rodzajowo do przedmiotu 

zam6wienia uslug 0 wartosci nie mniejszej niz cena za jakq Wykonawca zobowiqzuje 
siy wykonac zam6wienie objyte Zapytaniem ofertowym z podaniem przedmiotu uslug, 
daty wykonania i odbiorc6w, zgodnie z zalqcznikiem ill 2 do Zapytania ofertowego, 

2) Dowody potwierdzajqce, ze uslugi zostaly wykonane lub Sq wykonywane nalezycie. 
Dowodami, 0 kt6rych mowa w pkt. 2, Sq: 
a) poswiadczenie referencji, 
b) w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskac poswiadczenia oraz w przypadku 
deklarowania realizacji uslugi - Wykonawca sklada wlasne oswiadczenie, ze uslugi 
Sq wykonywane nalezycie 

Ocena spelniania ww. warunk6w udzialu w postypowaniu dokonywana bydzie w oparciu 
o dokumenty zlozone w niniejszym postypowaniu metodq warunku granicznego - spelnia I nie 
spelnia. 

7. 	 INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIF; ZAMAWIAJACEGO Z 
WYKONAWCAMI A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIF; Z WYKONAWCAMI 

Osobami wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcami Sq: 
1. 	 Pani Milena Witkowska - tel. 29 74 18790 wew. 54 
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e-mail: milena.wi tkowska!l:itsomianka.pl 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. 	Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. 
2. 	Wykonawca sklada oferty zgodnie z vvymaganiami Zapytania ofertowego. 
3. 	 Ofelia winna bye zlozona na Formularzu oferty, stanowiqcym ZalC).cznik nr 1 

do Zapytania ofertowego. 
4. 	 Oferta musi zawierae: 

1) poprawnie wypetniony "Formularz oferty" (zal~cznjk nr 1); 
2) poprawnie wypetniony wykaz zrealizowanych lub realizowanych uslug (zal~cznjk 

nr 2); 
3) kserokopie dokumentow potwierdzajC).cych doswiadczenie; 

4) oswiadczenie Wykonawcy 0 braku przeslanek do wykluczenia z postepowania 


(zal~cznik nr 4). 

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty stanowiC).CCj. odpowiedz na zapytanie nalezy przeslae pocztc)' elektronicznC). na adres: 
milena.witkowska@somianka.pl w postaci skanow podpisanych dokumentow, faxem na 
numer 29741-87-14, pocztc)' tradycyjnC). na adres: Gmina Somianka, Somianka- Parcele 16B, 
07-203 Somianka lub dostarczyc osobiscie do pok. Nr 14 (sekretariat) do dnia 21 wrzesnia 
2018 roku, do godz. 10.00. 
Wykonawca winien umiescic oferty w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie oraz 
powinna bye oznakowana nastypujC).cym tekstem: 

Oferta w post~powaniu prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego na 

Przeprowadzenie kampaoii spolecznej promuj~cej znaczenie i korzysci stosowaoia OZE 


w ramach projektu po.: 

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


- nie otwierac przed dniem 21 wrzesnia 2018 r. przed godz. 10:15. 


2. 	 Oferty zlozone po tem1inie nie bydC). rozpatrywane. 
3. 	 Oferty niekompletne nie podlegajC). uzupetnieniu. 
4. 	 ZamawiajC).cy dopuszcza odpowiednie zastosowanie art. 90 ust. 1 ustawy PZP 

w przypadku gdy cena oferty Wykonawcy wyda siy ZamawiajC).cemu razC).co niska. 
5. 	 Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienie lub wycofac swojC). 

oferty. 
6. 	 Termin zwiC).zania ofertC). ustala siy na okres 30 dni. 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. 	 Usluga stanowiC).ca przedmiot zamowienia, jest finansowana w calosci ze srodkow 

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

calkowitC). za realizacjy uslugi netto i brutto. 
3. 	 Wykonawca musi uwzglydnic w cenie oferty wszelkie koszty i skladniki niezbydne dla 

prawidlowego i petnego wykonania zamowienia oraz wszelkie oplaty i podatki wynikajC).ce 
z obowiC).zujC).cych przepisow. 

4. 	 Cena podana w ofercie powinna bye wyrazona w zlotych polskich, z dokladnosciC). 
do dwoch miejsc po przecinku. 

5. 	 Cena ofeliy zostanie podana przez Wykonawcy w PLN. Cena okreslona w ofercie stanowi 
jedyne \vynagrodzenie przyslugujC).ce Wykonawcy za vvykonanie przedmiotu umowy 

http:przyslugujC).ce
http:wynikajC).ce
http:stanowiC).ca
http:razC).co
http:ZamawiajC).cy
mailto:milena.witkowska@somianka.pl
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bydzie obejmowac wszelkie koszty (zobowiqzania publiczno-prawne), leiqce zarowno pO 
stronie Wykonawcy jak i Zamawiajqcego 

11. 	 OPIS KRYTERJOW, KTORYMI ZAMAWIAJ1\CY BF;DZIE SIF; KIEROWAL 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT 

l.Wybrana zostanie oferta, ktora uzyska najwiykszq liczby punktow. 

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriow oceny ofert z usta]onq punktacjq do 

100 pkt. (100%=1 OOpkt.): 

Zamawiajqcy dokona oceny zlozonych w terminie ofert, ktore spelniq wymagania formalne na 

podstawie nastypujqcego zestawu kryteriow oceny : 


Calkowita cena brutto - 60% 

x 60 

gdzie: 

Co -liczba punktow (z uwzglydnieniem wagi kryterium) w kryterium Culkowita cena brutto, 

Cn - najnizsza oferowana calkowita cena brutto, 

Cb - calkowita cena brutto badanej oferty. 


Kryterium termin platnosci - 40 % 
termin platnosci 7 dni - 10 pkt 
termin platnosci 14 dni - 20 pkt 
terrnin platnosci 21 dni - 30 pkt 
termin platnosci 30 dni - 40 pkt 

12. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Zamawiajqcy 	 wymaga, by Wykonawca zawarl umowy na warunkach zawartych 
w zalqczniku nr 3 - istotne postanowienia umowy. 

13. 	 INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAt 
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO 

1. 	 Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcy, ktoremu udzieli zamowienia, ° terminie i miejscu 
zawarcia umowy, telefonicznie lub pocztq elektroniczn'l. 

2. 	 Przed podpisaniem umowy Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo 2:'ldania dokumentow 
potwierdzaj'lcych spelnianie warunkow Zamowienia przez Wykonawcy (oswiadczenia, 
referencje itp.). W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstqpi od podpisania umowy, 
Zamawiaj'lcy moze podpisac umowy z Wykonawq, ktorego oferta uzyskala kolejn'l 
najwyzsZ<lliczby punktow. 

3. 	 W przypadku otrzymania dwoch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, 
Wykonawcy, ktorzy je zlozyli zostan'l poproszeni 0 przedstawienie dodatkowych ofel1 
w terminie wskazanym przez Zamawiaj'lcego, b'ldz zaproszeni do dalszych negocjacji. 

4. 	 Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia postypowania bez podania 
przyczyny. 

14. POZOSTALE INFORMACJE 
1. Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub uzupelnienia trdci Zapytania 

Ofertowego, przed uplywem terminu na skladanie ofert. Informacja 0 wprowadzeniu 
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1. 	 Zgodnie z przepisem art. 13 ust. I i 2 rozporzC)dzenia 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 przep1ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (og61ne rozporzqdzenie 0 ochronie 
danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiajqcy 
informuje, ze: 
1) 	 administratorem przekazanych przez Wykonawcow danych osobowych Sq : 

Gmina Somianka 
Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka 
Strona internetowa Zamawiajqcego: www.somianka.pl 
Adres poczty e-mail: somianka@somianka.p1; 
Gmina Branszczyk 
ul. Jana Pawla II 45,07-221 Branszczyk 
Strona internetowa Zamawiajqcego: http: //'vvww.branszczyk.pl 
Adres poczty e-mail: sekretariat@branszczyk.pl ; 
Gmina Zatory 
ul. Jana 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 Zrod1a 
Energii w Gminach Branszczyk, Somianka, Zatory" - Znak sprawy: Zp.27.2018, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) 	 wszelkie dane powierzone przez wykonawcy bydq przechowywyane przez okres 
wynikajqcy 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 dziahnia archiwow 
zakladowych (Dz. U. z 201 1r. N r 14, poz. 67 z pom. zrn .), 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 , 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajqce przepisy 
og6lne dotycUlce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) ill 1083/2006 
(Dz.U .UE/L/20 13.347.320), rozporUldzenia Komisji (UE) NR 651 /2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznajqce niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnytrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DZ. U. UE. L.20 14.187.1) lub 
umowy 0 dofinansowanie projektu wsp61finansowanego ze srodk6w 
zewnytrznych; 

5) 	 przekazanie przez Wykonawc6w danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbydne celem udziafu w procedurze wyboru wykonawcy i realizacji umowy; 
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6) 	 w odniesieniu do przekazanych przez Wykonavvc6w danych osobowych decyzje 
nie bydq podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 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 osobowych, 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~czniki: 

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

z postypowania 

Zatwierdza 

aData 13 wrzesn 


