Nowy Targ, 14.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe
1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

Adres siedziby

34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2, Polska

NIP

7352858323

Osoba do kontaktu

Agnieszka Pyzowska
w godz. 8.00-16.00 w dni robocze

Nr telefonu

+48 607-485-222

Adres e-mail

info@euwt-tatry.eu

2. Dane dotyczące zamówienia:
Rodzaj zamówienia (typ
usługi)

Usługi - Kompleksowa organizacja 4 wydarzeń podsumowujących i
promujących projekt i Szlak wokół Tatr. Wydarzenia zostaną
przeprowadzone na terenie Polski (2 wydarzenia) oraz Słowacji (2
wydarzenia)
Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń
plenerowych podsumowujących realizację projektu „Historycznokulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – II etap” oraz promujących ten
projekt i Szlak wokół Tatr.

Opis przedmiotu
zamówienia

W ramach niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca ma możliwość
przedłożenia swojej oferty cenowej dla wszystkich przedstawionych
części lub dla wybranej/wybranych części:
▪ CZĘŚĆ I – rajd rowerowy po stronie polskiej,
▪ CZEŚĆ II – piknik rowerowy po stronie polskiej,
▪ CZĘŚĆ III – rajd lub wycieczka rowerowa po stronie słowackiej
(region Spisza – miasto Spišská Belá, Kežmarok lub Stará Ľubovňa),
▪ CZĘŚĆ IV – rajd lub wycieczka rowerowa po stronie słowackiej (teren
Liptowa – miasto Liptovský Mikuláš lub teren Orawy – miasto
Trstená).
Przewidywana orientacyjna liczba uczestników każdego z wydarzeń to
ok. 100 osób. Udział w wydarzeniach będzie bezpłatny i każdy
zainteresowany będzie mógł w nich uczestniczyć.
CZĘŚĆ I – rajd rowerowy po stronie polskiej
Kompleksowa organizacja rajdu rowerowego po stronie polskiej po
ścieżkach rowerowych wybudowanych w ramach II etapu Szlaku wokół
Tatr na terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary
oraz Gminy Łapsze Niżne (szczegółowe informacje na stronie
internetowej www.szlakwokoltatr.eu oraz u Zamawiającego).
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację rajdu
rowerowego, który rozpoczynać się będzie w każdej z ww. gmin
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partnerskich projektu i prowadzić po ścieżkach rowerowych
wybudowanych w ramach projektu do wspólnej mety, w tym:
 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym regulaminu rajdu,
mapy przebiegu rajdu, formularza zgłoszenia uczestnictwa,
 przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi instytucjami w celu
uzyskania zgód na organizację rajdu,
 oznakowanie trasy rajdu,
 zabezpieczenie osób do obsługi uczestników rajdu w miejscach startu
oraz na trasie,
 zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 zapewnienie gorącego posiłku i napojów dla uczestników rajdu,
 ubezpieczenie uczestników rajdu,
 opracowanie projektów plakatów, dyplomów, numerów startowych,
mapek i wszelkich innych materiałów promocyjnych, które będą
wykorzystywane podczas wydarzenia itp.
 przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym
promocji wydarzenia w mediach, na terenie gmin partnerskich
projektu, wśród użytkowników Szlaku wokół Tatr m.in. poprzez
dystrybucję plakatów, itp.
CZEŚĆ II – piknik rowerowy po stronie polskiej
Kompleksowa organizacja pikniku rowerowego po stronie polskiej na
terenie Miasta Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary lub Gminy
Łapsze Niżne. W celu wzmocnienia zasięgu promocji i zwiększenia
oddziaływania na grupy docelowe powinien odbyć się w terminie i
miejscu związanym z realizacją rajdu rowerowego, określonego w części
I zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację pikniku
rowerowego, w tym:
 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym programu i regulaminu
wydarzenia,
 przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi instytucjami w celu
uzyskania ewentualnych zgód na organizację pikniku,
 zabezpieczenie osób do obsługi pikniku, w tym konferansjera,
 zapewnienie atrakcji podczas pikniku, np. pokazy rowerowe,
konkursy, zawody (np. geocaching, quiz itp.),
 przygotowanie sceny i nagłośnienia podczas pikniku,
 zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 zapewnienie gorącego posiłku i napojów dla uczestników
wydarzenia,
 ubezpieczenie uczestników pikniku,
 opracowanie projektów plakatów, dyplomów, pucharów, banerów i
wszelkich innych materiałów promocyjnych, które będą
wykorzystywane podczas wydarzenia itp.
 przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym
promocji wydarzenia w mediach, na terenie gmin partnerskich
projektu, wśród użytkowników Szlaku wokół Tatr m.in. poprzez
dystrybucję plakatów, itp.
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CZĘŚĆ III – rajd lub wycieczka rowerowa po stronie słowackiej (region
Spisza – miasto Spišská Belá, Kežmarok lub Stará Ľubovňa)
Kompleksowa organizacja rajdu rowerowego lub wycieczki rowerowej
lub innego wydarzenia plenerowego o charakterze ogólnodostępnym
po stronie słowackiej w regionie Spisza i jednego lub kilku z partnerów
projektu tj. miasta Spišská Belá, Kežmarok lub Stará Ľubovňa.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację wydarzenia, w
tym:
 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym trasy rajdu lub
wycieczki rowerowej,
 przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi instytucjami w celu
uzyskania zgód na organizację wydarzenia,
 przygotowanie trasy rajdu/wycieczki,
 zabezpieczenie osób do obsługi uczestników rajdu/wycieczki w
miejscach startu oraz na trasie,
 zabezpieczenie trasy (opieka medyczna/ratownicza),
 zapewnienie posiłku i napojów dla uczestników wydarzenia,
 przygotowanie atrakcji na trasie lub mecie rajdu/wycieczki (np.
pokazy, konkursy itp.),
 opracowanie projektów plakatów i dyplomów i wszelkich innych
materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane podczas
wydarzenia itp.
 przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym
promocji wydarzenia w mediach, na terenie gmin partnerskich
projektu, wśród użytkowników Szlaku wokół Tatr m.in. poprzez
dystrybucję plakatów, itp.
CZĘŚĆ IV – rajd lub wycieczka rowerowa po stronie słowackiej (teren
Liptowa – miasto Liptovský Mikuláš lub teren Orawy – miasto Trstená)
Kompleksowa organizacja rajdu rowerowego lub wycieczki rowerowej
lub innego wydarzenia plenerowego o charakterze ogólnodostępnym
po stronie słowackiej w regionie Liptowa (miasto Liptovský Mikuláš) lub
w regionie Orawy (miasto Trstená).
Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację wydarzenia, w
tym:
 opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym trasy rajdu lub
wycieczki rowerowej,
 przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi instytucjami w celu
uzyskania zgód na organizację wydarzenia,
 przygotowanie trasy rajdu/wycieczki,
 zabezpieczenie osób do obsługi uczestników rajdu/wycieczki w
miejscach startu oraz na trasie,
 zabezpieczenie trasy (opieka medyczna/ratownicza),
 zapewnienie posiłku i napojów dla uczestników wydarzenia,
 przygotowanie atrakcji na trasie lub mecie rajdu/wycieczki (np.
pokazy, konkursy itp.),
 opracowanie projektów plakatów i dyplomów i wszelkich innych
materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane podczas
wydarzenia itp.
 przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym
promocji wydarzenia w mediach, na terenie gmin partnerskich
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projektu, wśród użytkowników Szlaku wokół Tatr m.in. poprzez
dystrybucję plakatów, itp.
W związku z szerokim zakresem działań przewidzianych do realizacji w
ramach niniejszego zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość
posługiwania się osobami/podmiotami posiadającymi odpowiednią
wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym
powierzył wykonanie na rzecz Zamawiającego poszczególnych
czynności.
Nr CPV wg Wspólnego
Słownika Zamówień

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

Termin realizacji
zamówienia

do dnia 30.04.2019 roku

Termin i sposób składania
ofert

do 25.03.2019 r.
▪ pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu
lub
▪ pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul.
Sobieskiego 2

Termin związania ofertą

30 dni

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
Nie dotyczy.
4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 – CENA
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”
którą można zdobyć
za kryterium cena
100 pkt
Pc=(Cmin/Cb) x 100
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena w każdej z
czterech części zamówienia
Cmin – najniższa cena brutto danej części zamówienia spośród wszystkich
badanych ofert
Cb – cena brutto danej części zamówienia w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą w każdej z czterech części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą ocenę końcową w tej części zamówienia. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.
5. Informacje dodatkowe:
Wytyczne do
przygotowania
oferty

1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych dla każdej z
przedstawionych 4 części odrębnie lub łącznie dla wszystkich lub wybranych
przez oferenta części.
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2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko
jedną cenę dla wybranego wariantu netto oraz brutto wyrażoną w walucie
PLN lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty dla tego samego
wariantu spowoduje odrzucenie oferty.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu ofertowym.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci/wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zostają oni wykluczeni z
postępowania, a ich oferty uznaje się za odrzucone. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, 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.

Informacja o
planowanych
zamówieniach
uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Informacja
dotycząca zmiany
umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia z następujących powodów:
▪ obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
▪ okoliczności siły wyższej,
▪ zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
▪ zmian procedur Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
wpływających na termin i sposób realizacji projektu, w ramach którego
realizowane jest zamówienie,
▪ uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
zamówienia,
▪ zmian terminów realizacji zamówienia – na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy, jeśli wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i
zamawiającego przeszkody uniemożliwiające wykonanie zamówienia w
pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w dokumentach programowych,
zmiany w zakresie działań projektu),
▪ w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę
różnicy w kwocie podatku VAT.
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Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Informacja
dotycząca
finansowania
przedmiotu
zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowoprzyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
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