
 

                                                                                       

Nazwa, adres i dane kontaktowe zamawiającego 

Stowarzyszenie “Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 18 

62-400 Słupca 

Słupca, dn. 02 sierpnia 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Nazwa, adres i NIP zamawiającego 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

Siedziba: ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca 

Biuro: ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca 

NIP: 6671735335 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: Obsługę konkursów i konkurencji dla dzieci  

i dorosłych podczas wydarzenia pn. „Festiwal Cyklistów” wraz z zapewnieniem niezbędnych 

materiałów i akcesoriów. 

Nr projektu: 00007-6936-UM1520010/17 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZO/2018/PW/12_SUN 

I. Zamówienie obejmuje:  

a) przygotowanie oraz obsługę konkursów i konkurencji dla dzieci i dorosłych podczas 

wydarzenia pn. „Festiwal Cyklistów” wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów  

i akcesoriów w ilości odpowiedniej do liczby uczestników wydarzenia. Zadanie realizowane 

będzie w ramach projektu współpracy, pn. „Wielkopolska Okiem Cyklisty”, przez 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy, ul. Poznańska 18. 

 

 



 

II. Szczegóły zamówienia: 

Przygotowanie oraz obsługa konkursów i konkurencji dla dzieci i dorosłych podczas wydarzenia 

pn. „Festiwal Cyklistów” wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów i akcesoriów w ilości 

odpowiedniej do liczby uczestników wydarzenia: 

• termin realizacji: 16 września 2018 r., 

• ilość uczestników: 300 osób, 

• miejsce realizacji: Słupca, plaża nad jeziorem słupeckim, 

• czas trwania: od godz. 12:00 do ok. godz. 20:00, 

• zakres usługi: przygotowanie oraz dostarczenie niezbędnych materiałów i akcesoriów  

w ilości odpowiedniej do liczby uczestników; przygotowanie, przeprowadzenie oraz 

rozstrzygnięcie konkursów i konkurencji.  

III. Termin i sposób składania ofert : 

a) Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e druku 

formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - Oferent jest 

zobowiązany do złożenia oferty WYŁĄCZNIE na formularzu udostępnionym przez 

Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w 

innej formie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. 

Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia, podpisane przez Oferenta i 

przesłane w formie skanu dokumentu). Oferty złożone w innej formie, po terminie lub 

niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

b) Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne 

obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika. 

c) Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

d)  Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

e) Zawartość oferty: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego). 

f) Termin składania ofert najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2018 r. O terminie złożenia oferty 

decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 

g) Oferty należy przesyłać e-mailem na adres: wspolpraca@unianadwarcianska.pl (decyduje 

data wpływu). 

h) Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.  



 

i)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania oferty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz 

za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.  

j) Zapytanie nie przewiduje składania ofert częściowych. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 16 września 2018 r. 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty  według kryterium: 

• cenowego  z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną – 100 % 

3. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 

Kryterium 1: 

Punktacja dla kryterium nr 1 = (Cena brutto najniższa / cena brutto badanej oferty) x 100 

Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. 

W przypadku gdy oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten 

podmiot który wskazał niższą cenę brutto. 

W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów i wskażą jednakową cenę brutto, 

oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny. 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przygotowania  

i prowadzenia animacji podczas wydarzeń kulturalnych, w tym imprez plenerowych. 

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające 

w szczególności na: 

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

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.  

e/ pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  



 

 

W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego 

w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą 

ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę. 

VII. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) złożone przez oferenta, które nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, 

c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych, 

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, 

e) w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty, 

f) zawierające klauzule "cena ofertowa może ulec zmianie". 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów drogą 

elektroniczną. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty 

terminu składania ofert. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane do wszystkich 

potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 14 dni od terminu składania ofert. 

III. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest – Anita Kubicka,  tel. 500 274 618. 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany lub uzupełnienia treści zamówienia, 

b) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia 

postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego.  

X. Lista załączników: 

a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1,  

b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 2  

 

 

                                                                                                                /-/  Anita Kubicka 

                                                                                          Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 


