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Sztynwag 03.04.2019 r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/LSR/2019 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”,  

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag, NIP: 875-149-03-45, KRS: 0000257011 

2. CEL ZAMÓWIENIA:  

 

CEL: Celem zamówienia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu  możliwości 

ubiegania się o wsparcie   na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – 

gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy 

warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i 

gospodarczym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na 

obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju  Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność. 

 

2.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 80000000-4    nazwa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej 

usługi polegającej na przeprowadzeniu 1 spotkania informacyjnego z zakresu  możliwości ubiegania się 

o wsparcie na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej 

miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – 

zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków 

uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym  i gospodarczym w 

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 w ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych 

Lokalnymi Strategiami Rozwoju  Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Spotkanie winno być poprowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące warunki udzielenia wsparcia dla 

projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS 

weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z 

załącznikiem nr 11/2019 KM RPO W K-P na lata 2014-2020 z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o wsparcie w ramach ostatniego konkursu ogłaszanego przez 

LGD. Dok. dostępne są na stronie www.lgdvistula.org, w zakładce KONKURSY (konkurs nr 5/2018). 

Ponadto LGD wraz z umowa przekaże pakiet materiałów  niezbędnych do poprowadzenia spotkania, tj. min. 

lokalne kryteria oceny i wyboru projektów, procedury oceny i wyboru projektów, LSR - dok. strategiczny 

na podstawie, którego realizowane jest zadania. 

ZAKRES SPOTKANIA INFORMACYJNEGO: 

CEL SPOTKANIA: wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę umożliwiającą prawidłowe 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (wniosek wraz z załącznikami) w odpowiedzi na ogłoszony przez 
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Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis” konkurs na działania infrastrukturalne przyczyniające 

się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej. 

CZAS TRWANIA SPOTKANIA: min. 4 godziny zegarowe.  

LICZBA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA: maksymalnie 15 osób. Rekrutację uczestników zapewnia 

Zamawiający.  

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO:  

 TERMIN: 25.04.2019 r. 
 CZAS: w godz. od godz. 11.00 do godz. 15.00. 

 MIEJSCE: Biuro LGD „Vistula – Terra Culmensis  - Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-

302 Sztynwag, powiat grudziądzki, województwo kujawsko – pomorskie. 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

MATERIAŁY 

SZKOLENIOWO/DYDAKTYCZNE 

dla 15 osób Wykonawca zabezpiecza dla każdego 

uczestnika spotkania informacyjnego 

materiały: 

 wydruk prezentacji multimedialnej 

prezentowanej podczas spotkania oraz inne 

niezbędne dokumenty, które 

Wykonawca/trener  uzna za niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia,  

              długopis automatyczny. 

 

 

USŁUGA GASTRONOMICZNA -  

Zabezpieczona w miejscu 

przeprowadzenia spotkania. 

Zamawiający zapewni dostęp do 

zaplecza kuchennego oraz dostęp do 

wody. 

dla 15 osób BUFET KAWOWY CIĄGŁY: 
Zamawiający przez zabezpieczenie bufetu 

kawowego ciągłego rozumie: 

- min. 2 kawy po 200 ml/ 1 uczestnik, 

- min. 1 herbata po 200 ml/ 1 uczestnik, 

- zabezpieczenie cukru, mleka, cytryn 

- 10 butelek wody 0,5l gazowanej , 

- 10 butelek wody 0,5l niegazowanej, 

- ciastka kruche, 

- ciastka z ziarnami (np. słonecznika, dyni, itp.), 

- cukierki, 

 

Bufet kawowy winny zostać przygotowany na 

osobnym stole, na którym należy zabezpieczyć 

w/w artykuły a Zamawiający ze swojej strony 

zabezpieczy: 

- szklanki, 

-filiżanki/kubki, ew. kubki 

jednorazowe/tekturowe, łyżeczek/mieszadełek. 

 

1. Zamawiający zastrzega prawo do nagrywania przebiegu spotkania informacyjnego. 

2. Wykonawca zabezpiecza sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkania informacyjnego 

w tym np. laptop, projektor, ekran projekcyjny, flip chart, papier, pisaki, materiały piśmiennicze, 

inne. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zadawane podczas spotkania 

informacyjnego pytania a w przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi Wykonawca 

zobowiązuje się do jej przygotowania i udzielenia za pośrednictwem Biura LGD. Odpowiedzi 

zostaną przesłane (w terminie do 5 dni od dnia zakończenia prowadzenia spotkania informacyjnego) 

na adres e-mail Zamawiającego. 

 

4. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie dotyczy. 

5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: nie dotyczy. 

6. ZAKRES WYKLUCZENIA: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być 

udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  

 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY: wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

Lp. Nazwa kryterium Waga  Liczba przyznanych punktów Sposób 

weryfikacji 

1. Cena brutto 85  % cena najniższej  

zaproponowanej oferty 

Liczba pkt=…………………………… x 100 pkt x 85%  

cena oferty badanej 

Kryterium nr 1 

weryfikowane będzie 

na podstawie ceny 

brutto podanej w 

Ofercie. 

2. Doświadczenie trenera w 

przeprowadzeniu 

szkoleń/spotkań/seminariów 

w zakresie ubiegania się o 

wsparcie na działania 

infrastrukturalne 

przyczyniające się do 

rewitalizacji społeczno – 

gospodarczej miejscowości 

wiejskich – w szczególności o 

dużej koncentracji 

negatywnych zjawisk 

społecznych – zmierzające do 

ożywienia społeczno – 

gospodarczego danego 

obszaru i poprawy warunków 

uczestnictwa osób 

max. 

15 % 
5 punktów -  przeprowadzenie 1 

szkolenia/spotkania/seminarium z zakresu 
ubiegania się o wsparcie na działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – 

gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o 

dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – 

zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego 

danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób 

zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym 

i gospodarczym w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie 

społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju, Działanie 7.1: Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność.  

Kryterium nr 2 

weryfikowane będzie 

na podstawie 

przedłożonego przez 

Wykonawcę wraz z 

ofertą oświadczenia. 

Z dokumentu jasno 

musi wynikać, iż 

osoba/trener 

wskazany przez 

Wykonawcę do 

przeprowadzenia 

spotkania dysponuje 

doświadczeniem w 

przeprowadzeniu 

szkoleń/spotkań/ 

seminariów w 
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zamieszkujących obszary 

problemowe w życiu 

społecznym i gospodarczym 

w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-

2020 w ramach Osi 

priorytetowej 7:  Ożywienie 

społeczne i gospodarcze na 

obszarach objętych 

Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju  Działanie 7.1: 

Rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność. 

10 punktów – przeprowadzenie 2 

szkoleń/spotkań/seminariów z zakresu ubiegania 

się o wsparcie na działania infrastrukturalne przyczyniające 

się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości 

wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do 

ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i 

poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących 

obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 

ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie społeczne i 

gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju, Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność. 

15 punktów – przeprowadzenie 3 

szkoleń/spotkanie/seminariów z zakresu 
ubiegania się o wsparcie na działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – 

gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o 

dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – 

zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego 

danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób 

zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym 

i gospodarczym w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie 

społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju, Działanie 7.1: Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność. 

zakresie ubiegania się 

o wsparcie na 

działania 

infrastrukturalne 

przyczyniające się do 

rewitalizacji 

społeczno – 

gospodarczej 

miejscowości 

wiejskich – w 

szczególności o dużej 

koncentracji 

negatywnych zjawisk 

społecznych – 

zmierzające do 

ożywienia społeczno 

– gospodarczego 

danego obszaru i 

poprawy warunków 

uczestnictwa osób 

zamieszkujących 

obszary problemowe 

w życiu społecznym i 

gospodarczym w 

ramach  Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego na lata 

2014-2020 w ramach 

Osi priorytetowej 

7:  Ożywienie 

społeczne i 

gospodarcze na 

obszarach objętych 

Lokalnymi 

Strategiami 

Rozwoju,  Działanie 

7.1: Rozwój lokalny 

kierowany przez 

społeczność. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą 

liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:  

 

P = PC + PD  

gdzie:  

P – ogólna  liczba punktów,  

PC, PD – punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach. 

 

PC – liczba punktów w kryterium:  „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: 

PC = (cena najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 85 % - max. 85 punktów.  
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PD -  liczba punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe trenera w przeprowadzeniu 

szkoleń/spotkań/seminariów w zakresie ubiegania się o wsparcie na działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o 

dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – 

gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary 

problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 7:  Ożywienie 

społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju  Działanie 7.1: Rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność.-  max. 15 punktów.  

 

Celem kryterium nr 2 jest zabezpieczenie przeprowadzenia spotkania przez osobę mającą 

doświadczenie/wiedzę/umiejętności/kwalifikacje dotyczącą zakresu przedmiotu zamówienia. 

Trener to osoba, która będzie prowadziła spotkanie w ramach niniejszego zapytania. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany trenera w sytuacjach losowych. Wykonawca w takim przypadku występuje z pisemnym 

wnioskiem o zmianę do Zamawiającego, uzasadniając przyczynę zmiany.  

Wykonawca do wniosku o zmianę winien przedłożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe 

nowo wskazanego trenera. Na ich podstawie Zamawiający będzie w stanie stwierdzić czy nowo wskazany 

trener dysponuje doświadczeniem, które pozwalana na zdobycie punktów w kryterium nr 2.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą 

liczbę punktów. Oferta maksymalnie może uzyskać 100 punktów. 

 

8. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY OFERTY UZYSKAŁY NAJWYŻSZĄ LICZBĘ 

PUNKTÓW A KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ MOŻLIWOŚCI FINANSOWE ZAMAWIAJACEGO: 

 

Zamawiający przystępuje do procesu negocjacji ceny zaoferowanej: 

 

Zamawiający informuje telefonicznie oraz wysyła w około 2 – 3 dniu, licząc od ostatniego dnia składania 

oferty, osobno do każdego z Wykonawców drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w ofercie 

informację, iż złożone w odpowiedzi na zapytanie oferty na etapie oceny uzyskały tą samą liczbę punktów 

jednakowoż przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego.  

 

Zamawiający w treści przesłanego e-maila  informuje dodatkowo:  

- o wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania oraz prosi o ponowne oszacowanie 

wartości przedkładanej oferty poprzez analizę składowych oferty, które zostały  wzięte pod uwagę przy 

wycenie takich jak np.: koszty zabezpieczenia sali szkoleniowej, koszty wynagrodzenia trenera, koszty 

zabezpieczenia usługi gastronomicznej w zakresie jej składowych (bufet kawowy), koszty materiałów 

szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowej specyfikacji, gdzie 

wyszczególnione zostaną poszczególne składowe ofert  wskazując jakiego rodzaju wydatek został 

zaplanowany np. zaoferowany rodzaj wody, rodzaj ciastek w ramach bufetu kawowego. Na podstawie 

przedłożonej specyfikacji Zamawiający podejmie negocjacje w zakresie zmian zaplanowanego rodzaju 

wydatku/ów i jego/ich ceny.  

 

- o terminie w jakim Wykonawca winien przedstawić aktualizację przedłożonej oferty, szacuje się, że 

Wykonawca winien przedstawić aktualizację przedłożonej oferty w terminie około 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji. Brak odpowiedzi przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie lub brak zgody na 

zmniejszenie zaoferowanej pierwotnie ceny brutto będzie dla Zamawiającego równoznaczne z rezygnacja z 

realizacji zamówienia.  
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W przypadku gdy tylko jeden z Wykonawców w toku negocjacji zaoferuje realizacje przedmiotu zamówienia 

za cenę brutto, która nie będzie przekraczała możliwości finansowych Zamawiającego oferta tego 

Wykonawcy zostanie uznana  za najkorzystniejszą o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.  

 

Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia: 

 

Zamawiający  nie będzie weryfikował zaktualizowanych ofert, których cena brutto nadal będzie 

przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. 

 

W przypadku gdy każdy z Wykonawców, z którymi zostały podjęte negocjacje zaoferuje realizacje 

przedmiotu zamówienia za tą samą cenę brutto co spowodowałoby podjęcie przez Zamawiającego po raz 

kolejny procesu negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zadań w ramach przedmiotu 

zamówienia bez konieczności stosowania zasady konkurencyjności , biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację 

lub pilną potrzebę wynikającą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

 

Negocjacje odbywają się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki 

z negocjacji stanowić będą nieodłączną część zapytania i przedłożonej oferty.  

 

Negocjacje mają charakter poufny, z każdym z Wykonawców prowadzone są odrębnie. Żadna ze stron nie 

może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 

 

Zadania w ramach przedmiotu zamówienia zostaną zrealizowane  bez konieczności stosowania zasady 

konkurencyjności, biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację i pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

 

9. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UZYSKANIA RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW PODCZAS 

OCENY Z KRYTERIAMI OCENY OFERTY PRZEZ OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:  

Zamawiający przystępuje do procesu negocjacji ceny zaoferowanej: 

POSTĘPOWANIE GDY ZAPROPONOWANA CENA BRUTTO NIE PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI 

FINANSOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje telefonicznie oraz wysyła w około 2 – 3 dniu, licząc od ostatniego dnia składania 

oferty, osobno do każdego z Wykonawców drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w ofercie 

informację, iż złożone w odpowiedzi na zapytanie oferty na etapie oceny  uzyskały tą samą liczbę punktów 

a zaproponowana cena brutto  nie przekracza możliwości finansowych Zamawiającego wraz z prośbą o 

ponowne oszacowanie wartości przedkładanej oferty poprzez analizę składowych oferty, które zostały  

wzięte pod uwagę przy wycenie takich jak np.: koszty zabezpieczenia sali szkoleniowej, koszty 

wynagrodzenia trenera, koszty zabezpieczenia usługi gastronomicznej w zakresie jej składowych (bufet 

kawowy), koszty materiałów szkoleniowych.. 

 

Zamawiający w treści przesłanego e-maila  informuje dodatkowo:  

 

- o terminie w jakim Wykonawca winien przedstawić aktualizację przedłożonej oferty, szacuje się, że 

Wykonawca winien przedstawić aktualizację przedłożonej oferty w terminie około 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji. Brak odpowiedzi przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie dla 

Zamawiającego równoznaczne z rezygnacja z realizacji zamówienia.  
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana zaktualizowana oferta zawierająca najniższą cenę brutto. O tym fakcie 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

 

Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia: 

 

W przypadku gdy każdy z Wykonawców, z którymi zostały podjęte negocjacje zaoferuje realizacje 

przedmiotu zamówienia za tą samą cenę brutto co spowodowałoby podjęcie przez Zamawiającego po raz 

kolejny procesu negocjacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zadań w ramach przedmiotu 

zamówienia bez konieczności stosowania zasady konkurencyjności , biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację 

lub pilną potrzebę wynikającą z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  

 

Na podstawie analizy zaktualizowanych ofert Zamawiający dokonuje wyboru oferty zawierającej niższą 

cenę brutto, która zostanie uznana  za najkorzystniejszą o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

Negocjacje odbywają się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki 

z negocjacji stanowić będą nieodłączną część zapytania i przedłożonej oferty.  

 

Negocjacje mają charakter poufny, z każdym z Wykonawców prowadzone są odrębnie. Żadna ze stron nie 

może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. 

 

Zadania w ramach przedmiotu zamówienia zostaną zrealizowane  bez konieczności stosowania zasady 

konkurencyjności, biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację i pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

10. WAŻNA INFORMACJA na etapie konstruowania budżetu oferty: 

Wyjaśniamy, iż przedmiot zapytania wdrażany jest w ramach projektu  "Koszty bieżące i animacja 

Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zgodnie z zakresem 

konkursu nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-267/19 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

 Zamawiający opracował budżet projektu, który dopuszcza maksymalne stawki dla następujących kosztów: 

Nazwa kosztu  Maksymalny 

dopuszczalny koszt w zł 

brutto 

Trener – wynagrodzenie za 1 godzinę pracy (godzina = 60 minut) 100,00 zł  

Bufet kawowy – zestaw na osobę    15,00 zł 

Materiały szkoleniowe    15,00 zł 

Wyjaśniamy, iż ofertę należy przygotować uwzględniając powyżej wskazane stawki. Zasada ta ma na celu 

efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Stawki te zostały opracowane na podstawie 

analizy stawek rynkowych.  

11. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY: 

W przypadku kiedy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
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dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie składowych oferty, tj. w zakresie 

kosztów trenera, usługi gastronomicznej (bufet kawowy).  

Weryfikacja odbywa się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty  e-mail. Wydruki 

z weryfikacji stanowić będą nieodłączną część oferty. 

Termin na udzielenie wyjaśnień i przedstawienie dowodów zostanie wskazany w informacji przesłanej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, która zawierać będzie prośbę o 

udzielnie wyjaśnień i przedłożenie dowodów. 

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

 

12. ODRZUCENIU PODLEGAĆ BĘDĄ OFERTY: 

 

Odrzuceniu podlegają oferty:  

1. Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

2. Złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,  

3. Złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych 

lub kapitałowych,  

4. Które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

 

13. Zamówienie może zostać zlecone bez konieczności stosowania zasady konkurencyjności, biorąc pod 

uwagę wyjątkową sytuację i pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć. 

 

14. TERMIN I MIEJSCE  REALIZACJI ZAMÓWIENIA: zgodnie pkt. 3.  

 

15. WARUNKI PŁATNOŚCI: płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne jednorazowo po 

przedłożeniu rachunku/faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia faktury do Zamawiającego lub przesłania jej na adres e-mail Zamawiającego – 

sekretariat@lgdvistula.org. Faktura wystawiona jednorazowo, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.  

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę wraz z wymaganymi/wskazanymi załącznikami  sporządzić należy w języku polskim, w formie 

pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym 

załączonym do zapytania – Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

„Oferta – 1 spotkanie informacyjne – rewitalizacja 2019”. 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

Akceptowalne formy 

składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie 

Zamawiającego lub listownie (liczona jest data wpływu oferty do 

Biura LGD).  

Adres: Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis”, 

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag. Biuro czynne w godz. od godz. 8.00 

do godz. 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku. 

mailto:sekretariat@lgdvistula.org
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Termin złożenia oferty uważa się za zachowany jeżeli oferta została 

skutecznie złożona w siedzibie zamawiającego we wskazanym 

terminie.   

 

Termin składania ofert upływa w dniu 
   dzień  miesiąc rok 

11 04 2019 

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   

Oferty złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.  

 

17. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  do 30.06.2019 r.   

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY: Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

 

19. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

20. ZMIANA UMOWY: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie  o udzielenie zamówienia 

publicznego, o ile te zmiany zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy. Zmiana umowy wymaga formy 

pisemnej.  

21. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: 

Anna Boczek, tel. 501-795-541, e- mail: sekretariat@lgdvistula.org 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie 

prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności wdrażaną zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.  

Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje 

ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów. 
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