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Z a p r o s z en i e  
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach 
działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania 

pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej” 
  

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 
Ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:` 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa  realizacja 2 wizyt studyjnych do miejscowości Citta di 
Castello (Włochy) zgodnie z poniższymi postanowieniami: 
 
Wyjazd nr 1: 
Wyjazd przedstawicieli LGD, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii 
społecznej dla 19 osób w terminie 17-20 października 2019 r. 

 
Wyjazd nr 2: 
Wyjazd władz lokalnych, przedstawicieli LGD dla 33 osób w terminie: kwiecień 2020 r. 
 
Wykonawca w ramach realizacji usługi zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom każdej z wizyt 
zakwaterowania, wyżywienia, przelotów, transportu  do portu lotniczego, z którego będzie wylot oraz 
z portu lotniczego, do którego będzie powrót, transferów lokalnych na miejscu wizyty, 
pilota/opiekuna, wynagrodzenia prelegentów oraz wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji 
przedmiotowych wizyt.  
 
Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 
w kraju, w którym będzie realizowana dana część wizyty, w szczególności dotyczącymi wymogów 
sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi oraz miejscom przygotowania i 
podawania posiłków oraz prowadzenia pojazdów i świadczenia usług transportowych oraz usług 
pilockich i tłumaczeniowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest  w okresie realizacji usługi do dysponowania obiektem hotelowym, 
spełniającym wymogi  standard obiektu nie niższego niż odpowiadającego hotelom zaszeregowanym 
do kategorii 3 gwiazdek (***), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 ze zm.) lub innym właściwym przepisom 
państwa włoskiego. Pokoje hotelowe jednoosobowe i dwuosobowe, każdy z pokoi wyposażony w 
łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV, bezprzewodowy Internet, telefon; W obiekcie musi 



znajdować się restauracja serwująca gorące dania min. do godz. 22.00. W obiekcie znajduje się sala 
konferencyjna/szkoleniowa, mieszcząca min. 25 osób. 

 
Śniadanie i kolacja serwowane w hotelu:  
-śniadania w formie bufetu lub stołu szwedzkiego  
 
Wykonawca zapewni w każdy dzień pobytu dwudaniowy obiad z deserem, serwowany w godzinach 
wskazanych w harmonogramie wizyty (jednak nie później niż w przedziale godzinowym 13:00-15:00) i 
miejscu wskazanym w harmonogramie wizyty (tj. w miejscu spotkania lub na trasie przejazdu 
pomiędzy miejscami spotkań lub w miejscu zakwaterowania).  
Wymagania w zakresie obiadu: zupa, ciepłe danie główne: mięso lub ryba (łosoś, dorsz lub pstrąg) - 
150 g, dodatki: ziemniaki lub ryż lub kasza lub frytki - 150 g, surówki - 100 g, kompot - 200 ml i woda 
mineralna - 200 ml (podana w dzbankach lub butelkach), deser (ciasto, owoce), kawa (i mleko do 
kawy), herbata (i cytryna do herbaty), cukier w saszetkach. 
 
Wykonawca zapewni transport samochodowy (autokar, bus) wygodnymi, nowoczesnymi pojazdami 
w bardzo dobrym stanie technicznym, zapewniającymi odpowiedni komfort jazdy (wymagane 
elementy wyposażenia – ogrzewanie, wentylacja, bagażnik, przyciemniane, regulowane oparcia 
foteli, klimatyzacja, nagłośnienie). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania jednym pilotem władającym w stopniu 
komunikatywnym językiem polskim oraz włoskim, posiadającym min. trzyletnie doświadczenie w 
koordynacji min. 3-dniowych podróży zagranicznych dla grup zorganizowanych oraz doświadczenie 
polegające na przeprowadzeniu min. dwóch zagranicznych wyjazdów w roli pilota. 
 
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000 zł oraz zapewnić 
ubezpieczenie każdego z uczestników wizyty studyjnej na niżej wskazane minimalne sumy 
ubezpieczenia:  
Koszty Leczenia i Assistance: 80 000 PLN  
Bagaż: 3000 PLN  
Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków): 50 000 PLN  
Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność cywilna) 50 000 PLN 
 
Szczegółowy program poszczególnych wyjazdów zostanie przekazany Wykonawcy przed zawarciem 
umowy. 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą a 
Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres usług, który jest konieczny z punktu widzenia 
przepisów prawa, wiedzy technicznej i  dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem 
zamówienia potwierdzający wysoki standard realizowanych usług. 
 
W przypadku, gdy w dokumentach zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy 
produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy 
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w zaproszeniu do 
składania ofert. 
 



Wykonawca składając zamawiającemu  formularz ofertowy wraz z oświadczeniami  zobowiązany 
jest załączyć opis oferowanej usługi, przedstawiając m.in. folder reklamowy hotelu (opis wraz 
fotografią budynku, pokoju), doboru linii lotniczych, czy autokarów, którymi będą podróżować 
uczestnicy wyjazdów. 
 
W przypadku braku możliwości zorganizowania wyjazdu studyjnego w terminie 17-20 października 
2019r. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji wyjazdu w innym dogodnym dla 
Zamawiającego terminie, na który musi wyrazić pisemną zgodę.  
 
Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość wpłaty zaliczki w wysokości 50% kosztów brutto 
pojedynczego wyjazdu studyjnego, po wcześniejszym, stosownym wniosku ze strony Wykonawcy.  
 
Zamawiający ze względu na charakter zamówienia i zakres nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  
 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2020r. 

 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego  
63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne  
60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą  
79951000-2 – Usługi w zakresie organizowania seminariów  
79540000-1 – Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 
1) Nie podlegają wykluczeniu; 

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. 
Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania 
wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 
2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.: 
- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w 
ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 



d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 
kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w 
dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne 

zezwolenie na prowadzenie usług turystycznych w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o 

usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 238) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017r.o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2361) 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie), wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na 

organizacji minimum 3-dniowego wyjazdu zagranicznego dla grupy min. 15 

uczestników, obejmującego zapewnienie opiekuna, zakwaterowania, 

wyżywienia, przelotów, transferów lokalnych na miejscu wizyty oraz realizacji 

programu wyjazdu;  

 
 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona 
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP 
dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za 
datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). 
Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni 
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 

Wykonawca posiadający doświadczenie, zdobyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
winien wykazać się doświadczeniem nie mniejszym niż wymienione w pkt. III.1.2)c). 



 

 

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w załączniku nr  2, załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do zaproszenia. 
Informacje zawarte  w oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 

4. Przesłanki odrzucenia oferty. 
Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2) została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III  niniejszego 
Zapytania ofertowego, 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w 
art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), 

c) Została złożona po terminie składania ofert.  

 

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 

1. kryterium ceny (waga 100%) 
 
 

2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym 
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 

 C1 = 

         C min 

x Zp 

          C o 

gdzie:       C min – cena brutto oferty najtańszej 

 C o – cena brutto oferty ocenianej 

 

C1 

Zp 

– wartość procentowa 

– znaczenie procentowe kryterium, tu: 100 % 

 



C = C1 x 100 pkt. =  – waga punktowa kryterium cena 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem : 

P = C 

gdzie :  C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (cena ofertowa brutto)” 

3. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę 
punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający  spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższa ceną.  

5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 
 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać 

w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). 

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 

uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących realizacji zadania i 

kosztów z tym związanych.  

3. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.  



4. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny oferty winien sporządzić 

Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji. Wykonawca musi przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 

6. Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres zamówienia oraz dodatkowo obejmować 

wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego 

należytego wykonania.  

 

VII. ZMIANY UMOWY: 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez 

Zamawiającego zmian określonych w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy 

Pzp 

2. Zamawiający określa następujący zakres przewidywanych zmian umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia: 

a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od 

towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia 

nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od 

towarów i usług 

2) zmiana terminu realizacji w wyniku: 

a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za 

czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który 

przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody 

atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności 

uniemożliwia wykonanie zamówienia w sposób zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia w terminie określonym w umowie. Udowodnienie okoliczności spoczywa na 

stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wykonawca wraz z 

wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły wyższej uniemożliwiającej 

realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia - zmiana terminu 

nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych 

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub 

okoliczności, 

b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które 



uniemożliwiają wykonanie za zamówienia terminie określonym przez Wykonawcę w 

ofercie, w przypadku gdy wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w 

sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz jednocześnie ich niewykonanie w 

zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w 

terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia 

wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie. Udowodnienie spoczywa na 

stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia Wykonawca wraz z 

wnioskiem o zmianę terminów określa charakter anomalii pogodowych 

uniemożliwiających realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin ich 

zaistnienia. 

- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w 

uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń 

lub okoliczności. 

 

VIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

1. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres 

Zamawiającego wraz z oznaczeniem: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica  z dopiskiem: oferta na  realizację dwóch wizyt studyjnych w 

ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju 

przedsiębiorczości wiejskiej” 
 

 

2. Ofertę należy przesłać do dnia: 12.10.2019 r. do godz. 10.00 (oferty złożone  po tym czasie 

nie będą rozpatrywane) 

 

07089381_stowarzyszenielgdbmk 

IX. OTWARCIE OFERT 

1. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.10.2019 r. do godz. 10.15 – w siedzibie Zamawiającego  

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 

3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 

Zamawiającego.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz cenę za 

realizację zamówienia.   



5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego 

z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te 

zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania koperty 

 

X. FORMA OFERTY 

1. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona  

oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

2. Na ofertę składają się: formularz ofertowy wraz z oświadczeniami. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia  może  zostać  zakończone bez  dokonania wyboru 

oferty. 

8. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z 

Wykonawcami oraz w sprawie realizacji niniejszego zamówienia jest: Krzysztof Margol, tel. 

606 953 089. 

 

XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 

OWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 

r. poz. 147 i 6. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej   w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 



ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
XII. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY  
 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami określonymi niniejszym 

zaproszeniem.  

 

XII.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama 
Mazurskiej Krainy” jest Pan Krzysztof Margol*; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm. ), 
dalej „ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 



8. posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 
danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 

___________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 
 
 
          ………………………………….. 
                                      (podpis )                                                                                                                                                               


