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         Kostrzyn, dnia 11.01.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(PROCEDURA  WYBORU  ZGODNIE  Z ZASADĄ  KONKURENCYJNOŚCI) 

 

PROMOCJA PROJEKTU  
 

w ramach projektu pt. „Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne” nr 

RPWP.04.04.01-30-0003/18-00 w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko”; Działania 4.4 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”; Poddziałanie 

4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego – 

Specyfikacja zamówienia. 

 

1. NAZWA I ADRES BENEFICJENTA PROJEKTU 

Archidiecezja Poznańska ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań 

NAZWA I ADRES PARTNERA PROJEKTU – ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie  

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a 62-025 Kostrzyn 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest „Promocja projektu” realizowanego w ramach projektu „Małe kino 

społecznościowe - remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. 

Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne" nr RPWP.04.04.01-30-0003/18-00 w ramach Osi 

priorytetowej nr 4, Działanie 4.4., Poddziałanie 4.4.1. 

Opis przedmiotu zamówienia – uszczegółowiony w załączniku nr 2 – Specyfikacja Zamówienia: 

- przygotowania artykułów i informacji prasowych i internetowych; 

- opracowanie logotypu i nazwy kina; 

- projektowanie, wydruk, dostawa: 

 500 szt. ulotek informujących o realizacji projektu 
 2 szt. plakatów informacyjnych 
 100 szt. - naklejek na zakupione wyposażenie 

 

Termin wykonania prac wyznacza się do dnia 05.03.2020 r. 
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Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne obiektów lub ich części, a także nazwy handlowe u 

użyte w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy, zamawiający dopuszcza zastosowanie 

materiałów/produktów innego producenta o równoważnych parametrach technicznych lub 

spełniających takie same funkcje. 

 

3 . MIEJSCE REALIZACJI INWESTYCJI 

Miejscem montażu plakatów wewnętrznych i dostarczenia pozostałych materiałów jest Dom Parafialny 
przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a 62-025 
Kostrzyn. 
 

4. KODY DOTYCZĄCE PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA, OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU 

ZAMÓWIEŃ 

39294100-0 Artykuły Informacyjne i promocyjne 

79342200-5 Usługi w zakresie promocji 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Wiedza i doświadczenie: Oferent zapewni wymaganą wiedzę i doświadczenie w zakresie 
prawidłowego wykonania przedmiotu  zamówienia. 

2. Potencjał techniczny:  Zdolność do samodzielnego wykonania przedmiotu  zamówienia.  

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z  wymaganiami wykonanie zamówienia. 

W celu potwierdzenia powyższych warunków (1, 2, 3), Wykonawca przystępujący do niniejszego 
postępowania zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.  
 
 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami został upoważniony Mateusz Napierała, e-

mail: jolanta@archpoznan.pl tel. 5076323392 

2. Miejsce składania ofert - Dom Parafialny przy Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie, 

ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a, 62-025 Kostrzyn. 

3. Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską lub zostać złożone osobiście u wystawcy 

zapytania ofertowego. 

4. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego: 

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja zamówienia 
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- Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy 

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie wymienione w ust. 4 załączniki. 

Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych kopertach. Na kopercie zewnętrznej należy 

umieścić napis:  

„OFERTA W PROMOCJĘ PROJEKTU”  
 

w ramach projektu pt. „Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne" nr 

RPWP.04.04.01-30-0003/18-00" 

Na kopercie wewnętrznej, poza oznakowaniem jak zewnętrznej, należy umieścić nazwę i adres 

oferenta. 

6. Oferta musi być złożona do dnia 20.01.2020 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz dokonanej zmianie treści zapytania 

ofertowego. 

11. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie                               

z wymaganiami ustawowymi. 

13. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

7. KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich warunków udziału w postępowaniu, każda ważna i 

kompletna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się 

kierować jednym kryterium tj. cena brutto za całość zamówienia (waga 100%) – max 100 pkt. 

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie zaoferowaną przez Wykonawcę cenę za 

realizację całego przedmiotu zamówienia. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 
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Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert, 

C0 – cena brutto obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Informacje dodatkowe:  

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów za zadanie.   
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA OFERENTA LUB ODRZUCENIA OFERTY 

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy  

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

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

 
2. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego treść jest ujęta  w załączniku nr 4 do zapytania 

ofertowego. 

3. Zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;  
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych załączników; 
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;  



 

5 
 

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 
 

4.  Zostaną odrzucone oferty Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 

złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 

dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym  w zdaniu poprzednim 

nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków 

prawnych i finansowych. 

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy (wzór umowy  dla 

poszczególnych części stanowi załącznik nr 5) z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez 

Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą 

liczbę punktów. 

6. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia lub wyjaśnienia 

treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty i umowy oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty 

oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

8. Warunki zmiany umowy: wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego 

postępowania wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

9. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem 

nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie, że termin zadawania pytań dot. niniejszego zapytania ofertowego, 

na które Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, upływa z dniem 19.01.2020 r. Pytania zadane po 

tym terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 


