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Nowy Targ, 04.01.2022 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 

Adres e-mail info@euwt-tatry.eu  

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 
usługi) 

Przygotowanie kursów e-learningowych  

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Przygotowanie 2 kursów e-learningowych dla pracowników 
samorządów z polsko-słowackiego pogranicza zgodnie z poniższą 
specyfikacją: 
 
1) Kurs dotyczący tworzenia dostępnych dokumentów, 

multimediów, stron internetowych, aplikacji, itp. 
▪ Przygotowanie programu kursu w zakresie m.in.: 

 dostępności cyfrowej stron internetowych, dokumentów i 
multimediów,  

 tworzenia dostępnych dokumentów,  
 publikowania dostępnych treści na stronach internetowych, 
 spełniania standardów WCAG 2.1 

▪ Opracowanie materiałów w języku polskim, zawierających m.in. 
omówienie przepisów, zasad, prezentacje, praktyczne przykłady, 
nagrania w formie webinarów itp. 

▪ Przekazanie kompletnego kursu Zamawiającemu do umieszczenia 
na jego platformie e-learningowej wraz z licencją na wykorzystanie 
na potrzeby realizacji projektu i w okresie jego trwałości 

▪ Współpraca z Zamawiającym podczas publikowania kursu i naboru 
jego uczestników 

▪ Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 

 

2) Kurs dotyczący praktycznego wykorzystania narzędzi IT w 
realizacji i promowaniu projektów oraz transgranicznych 
produktów turystycznych 

▪ Przygotowanie programu kursu w zakresie m.in.: 
 narzędzi marketingu internetowego dostępnych do 

wykorzystania w samorządach,  
 wykorzystania narzędzi komunikacji do promowania projektów 

i ich efektów, a także oferty i produktów turystycznych regionu 
pogranicza polsko-słowackiego, 

 komunikacja marketingowa w samorządach, 
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 planowanie i realizowanie projektów w zakresie budowania i 
rozwoju marki w mediach społecznościowych. 

▪ Opracowanie materiałów w języku polskim, zawierających m.in. 
omówienie przepisów, zasad, prezentacje, praktyczne przykłady, 
nagrania w formie webinarów itp. 

▪ Przekazanie kompletnego kursu Zamawiającemu do umieszczenia 
na jego platformie e-learningowej wraz z licencją na wykorzystanie 
na potrzeby realizacji projektu i w okresie jego trwałości 

▪ Współpraca z Zamawiającym podczas publikowania kursu i naboru 
jego uczestników 

▪ Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu 
 
Uczestnikami obu kursów będą przedstawiciele polskich i słowackich 
samorządów z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Kursy będą 
dostępne bezpłatnie dla przedstawicieli i pracowników samorządów po 
założeniu konta na platformie e-learningowej i zweryfikowaniu go przez 
Zamawiającego, który udzieli dostępu do kursu.  
 
Zamawiający posiada własną platformę e-learningową, na której 
zostaną umieszczone kursy.  
Kursy dostępne będą w dwóch wersjach językowych – polskiej i 
słowackiej. Zamawiający zapewnia przetłumaczenie materiałów na 
język słowacki. 
Zamawiający zapewnia obsługę techniczną platformy podczas 
publikowania kursów i ich realizacji przez uczestników projektu.   
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Transgraniczne 
Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja 2014-2020. 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

80420000-4 Usługi e-learning 
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

Termin realizacji 
zamówienia 

do 28.02.2022 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu 
zakończenia zadania ze względu na nieprzewidziane okoliczności 
realizacyjne i zmiany w projekcie  

Termin i sposób składania 
ofert 

do dnia 15.01.2022 r. 
▪ pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu  
▪ pocztą/osobiście na adres: 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, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

mailto:info@euwt-tatry.eu
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100 Pc=(Cmin/Cb) x 100 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cb – cena brutto oferty badanej 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna 
ilość punktów do uzyskania 100. 
 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 
oferty 

1. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 1. 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na przygotowanie jednego z 
dwóch kursów.  

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 
jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją 
zamówienia, które są niezbędne do poniesienia w celu prawidłowej 
realizacji kursów zgodnie ze specyfikacją wskazaną w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę. 

Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci oferty, które: 
1. wpłyną po terminie określonym w zapytaniu,  
2. oferent złoży więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą rozwiązania 

wariantowe lub alternatywne, 
3. oferent pomimo wezwania nie przedstawił wystarczających wyjaśnień 

dotyczących ceny, która będzie rażąco niska lub nie przedstawi 
wymaganych dowodów w tej sprawie. Zamawiający wezwie do udzielenia 
wyjaśnień i złożenia dowodów w przypadku gdy zaoferowana cena 
całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości 
brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert.  

Unieważnienie 
postępowania 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. 
Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego w 
przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli konieczna będzie istotna zmiana 
treści zapytania lub jego załączników. 

4. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższy kwotę, jaką może przeznaczyć na zamówienie.  

Informacja 
dotycząca 
powiązań 
kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. 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 
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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 planuje 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, w tym pandemii Covid-19 
▪ 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 przeszkody uniemożliwiające wykonanie 
zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w dokumentach 
programowych, zmiany w zakresie działań projektu, zmiany terminu realizacji 
projektu i/lub jego działań itp.)  

▪ w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
różnicy w kwocie podatku VAT  

Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

Informacja 
dotycząca 
finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Transgraniczne Centrum 
Edukacji Euroregionu „Tatry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 

 
 
Załączniki:  
1. Formularz ofertowy 
 

 
 


