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Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
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61-737 Poznań 
      
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

na usługę transportu wydawnictw  
promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne 

w roku 2015 
 

z dnia 22.12.2014r. 
 
 
 
 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:   
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
NIP: 778-14-13-656 
REGON: 634538527  
Telefon: 61/66-45-234 
Fax.:      61/66-45-235  
Internet: www.wot.org.pl 
e-mail: biuro@wot.org.pl 
 

 

II.  INFORMACJE OGÓLNE:   
 

Niniejsze zapytanie ofertowe przygotowane zostało zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z 
obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie realizowania zamówień 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 
ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 oraz Priorytetów II (z wyłączeniem Działania 2.8) i IV-
VI. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu materiałów promocyjnych (tj. wydawnictw, 
folderów i broszur promocyjnych) na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015, która jest 
elementem realizacji projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu 

turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko 
kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
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W ramach projektu z udziałem dofinansowania unijnego Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
zaplanowała profesjonalną, kompleksową kampanię promocyjną produktów turystycznych – w tym 
przede wszystkim produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - na rynkach krajowych i 
zagranicznych. W związku z tym konieczny będzie transport materiałów promocyjnych, tj. 
wydawnictw promocyjnych, folderów i prospektów promocyjnych w opakowaniach na targi 
krajowe i zagraniczne. 

 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest poniżej: 

 

1. TRANSPORT NA TARGI KRAJOWE W PONIŻSZYCH TERMINACH I 

LOKALIZACJACH: 

 
          Krajowe targi turystyczne w roku 2015: 
 

 

TARGI KRAJOWE 

 

 

ROK 2015 

 

1. Warszawa – Targi Sportów Wodnych i 
Rekreacji Wiatr i Woda 

od 12.02.2015 r. do 15.02.2015 r. 

2. Wrocław – MTT od 27.02.2015 r. do 01.03.2015 r. 
3. Katowice – Targi GLOB od 27.03.2015 r. do 29.03.2015 r. 

 
Przewidywana trasa transportu w kraju:  
 
Z siedziby Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tj. Poznań, ul. 27 grudnia 17/19, 1 piętro - na 
miejsce ww. targów krajowych, tj.: 
� Warszawa (Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda) – Centrum Wystawiennicze, ul. Marsa 

56c, 04-242 Warszawa   

� Wrocław (MTT) – Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 

� Katowice (Targi GLOB) – Centrum FairExpo Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice 

 
Miejsce załadunku dla transportu krajowego:  
 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19 (1 piętro) 
61-737 Poznań 
 
 
Miejsce rozładunku dla transportu krajowego:  
 
Stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na targach krajowych wymienionych powyżej.   
Numer hali oraz stoiska na targach zostanie podany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem targów.   

 

Planowane terminy zleceń transportowych na transport materiałów promocyjnych na 

krajowe imprezy targowe: 

 
Impreza / miejscowość 

Data dostawy materiałów na 
targi 

Data odbioru 
materiałów                                   
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 (dzień przed rozpoczęciem 
imprezy targowej) 

z  targów 
 

 
ROK 2015 

 

1. 
Warszawa – Targi Sportów 
Wodnych i Rekreacji Wiatr i 
Woda 

11.02.2015 r. 
Nie dotyczy 

2. Wrocław – MTT 26.02.2015 r. Nie dotyczy 
3. Katowice – Targi GLOB 26.03.2015 r. Nie dotyczy 

 

 

 

2. TRANSPORT NA TARGI ZAGRANICZNE W PONIŻSZYCH TERMINACH                     

I LOKALIZACJACH: 

 
Zagraniczne targi turystyczne w roku 2015: 

 
 

TARGI  ZAGRANICZNE 

 

 

ROK 2015 

 

1. Düsseldorf (Niemcy) – Międzynarodowe Targi 
Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf 

od 17.01.2015 r. do 25.01.2015 r. 

2. Hamburg (Niemcy) – Targi Reisen od 04.02.2015 r. do 08.02.2015 r. 
3. Leeuwarden (Holandia) – Targi BOOT Holland od 06.02.2015 r. do 11.02.2015 r. 
4. Amsterdam (Holandia) – Targi Boat Show od 11.03.2015 r. do 15.03.2015 r. 
5.  Berlin (Niemcy) – Targi ITB od 04.03.2015 r. do 08.03.2015 r. 

 
 
Przewidywana trasa transportu za granicą:  
 
Z siedziby Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, tj. Poznań, ul. 27 grudnia 17/19, 1 piętro - na 
miejsce ww. targów zagranicznych, tj.: 
� Düsseldorf (Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów BOOT Düsseldorf) – BOOT Düsseldorf – 

Międzynarodowe Targi Łodzi i Jachtów, Düsseldorf Messeplatz 40474. Dokładne miejsce zostanie 
podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Hamburg (Targi Reisen) – Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg. 
Dokładne miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Leeuwarden (Targi BOOT Holland) – WTC Expo Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden. Dokładne 
miejsce zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Amsterdam (Targi Boat Show) – Europaplein 2-22, NL-1078 GZ Amsterdam. Dokładne miejsce 
zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

� Berlin (ITB) – Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, D-14055 Berlin, Halle 15.1. Dokładne miejsce 
zostanie podane najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia targów. 

 
Miejsce załadunku dla transportu zagranicznego:  
 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 



         
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

ul. 27 Grudnia 17/19, (1 piętro) 
61-737 Poznań 

 
 
Miejsce rozładunku dla transportu zagranicznego:  
 
Stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na targach zagranicznych wymienionych powyżej.   
Numer hali oraz stoiska na targach zostanie podany na 2 tygodnie przed rozpoczęciem targów.  

 
Planowane terminy zleceń transportowych na transport materiałów promocyjnych na 
zagraniczne imprezy targowe: 

 

 
Impreza / miejscowość 

 

Data dostawy 
materiałów na targi 

(dzień przed 
rozpoczęciem 

imprezy targowej 
do godz. 12:00)  

Data odbioru 
materiałów                                   
z  targów 

 

 

ROK 2015 

 

1. 
Düsseldorf – Międzynarodowe Targi Łodzi i 
Jachtów BOOT Düsseldorf 

16.01.2015 r. 
Nie dotyczy 

2. Hamburg – Targi Reisen 03.02.2015 r. Nie dotyczy 
3. Leeuwarden – Targi BOOT Holland  05.02.2015 r. Nie dotyczy 
4. Amsterdam – Targi Boat Show 10.03.2015 r. Nie dotyczy 
5. Berlin – Targi ITB 03.03.2015 r. Nie dotyczy 

 
 

IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Termin realizacji zamówienia:  

� Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

� Zakończenie realizacji zamówienia: 30.04.2015 r. 

 

2. Informacje dotyczące wielkości załadunku: 
� Planowana powierzchnia załadunkowa niezbędna do przewozu materiałów na targi 

krajowe i zagraniczne: 
� max. 2 miejsca europaletowe dla wszystkich targów krajowych oraz zagranicznych z 

wyłączeniem targów w Berlinie, gdzie będą max. 3 miejsca europaletowe. Waga ładunku z 
uwagi na rodzaj ładunku zadeklarowanego do przewozu, tj. drukowane materiały 
promocyjne – nie powinna przekroczyć 800 kg. 

 
� Data dostawy materiałów na targi krajowe i zagraniczne – to dzień przed rozpoczęciem 

imprezy targowej najpóźniej do godziny, która zostanie podana najpóźniej 14 dni przed 
rozpoczęciem imprezy targowej. 

 
� Data odbioru materiałów z  targów – niniejsze zlecenia na przewóz materiałów 

promocyjnych nie obejmuje tras powrotnych, tj. odbioru materiałów promocyjnych po 
zakończeniu wymienionych targów. 

 
� Podane miejsca rozładunku dla transportu krajowego i zagranicznego oraz daty 

dostaw materiałów promocyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie.  
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3. Informacje związane z organizacją usługi transportowej: 

 

� Usługa transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne winna 
obejmować: 

� osobiste odebranie przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego, tj. z biura Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej zlokalizowanego w budynku biurowym przy ul. 27 Grudnia 17/19, (I 
piętro), 61-737 Poznań – przesyłki w postaci drukowanych materiałów promocyjnych 
(wydawnictw, folderów i prospektów) zapakowanych w opakowaniach,  

� załadunek przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego na środek transportu, 

� transport przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego na wskazane miejsce, 

� rozładunek przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego w wyznaczonym miejscu rozładunku, 
tj. na stoisko Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w wyznaczonej hali targowej dla 
targów krajowych i zagranicznych. 

 
� Odbiór realizacji poszczególnych zleceń transportowych na targi krajowe i 

zagraniczne nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez Wykonawcę i Zamawiającego.   
 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie 
transportu. 

 
 

4. Dodatkowe informacje związane z organizacją transportu:  

Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa 
ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z transportem na targi krajowe i zagraniczne, w 
tym przede wszystkim: koszt ubezpieczenia ładunku, koszt noclegu dla kierowcy, koszt przejazdu 
na trasach zagranicznych, ewentualne koszty spedycyjne, koszty obsługi spedycyjnej i celnej oraz 
innych niezbędnych kosztów związanych z transportem w kraju i za granicą, mogących wpływać na 
cenę transportu na omawianych trasach. 

 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

� Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

� Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, dostarczoną osobiście do 
siedziby Zamawiającego lub przesłaną pocztą/kurierem na adres Zamawiającego, tj.: Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, pokój 103, w terminie o którym mowa 
w punkcie VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY. 

 

� SKŁADAJĄC OFERTĘ, WYKONAWCA MUSI PRZEDŁOŻYĆ: 

1) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

2) Podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 
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3) Podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania.  

4) Parafowany wzór istotnych postanowień umowy na usługę transportu materiałów 
promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015 - Załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. 

 
POWYŻSZE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SKŁADANEJ 
OFERTY, JAKO ELEMENT KONIECZNY WYMOGÓW FORMALNYCH. BRAK ZAŁĄCZONYCH 
WSZYSTKICH WW. DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB TEŻ 
ZŁOŻENIE ICH W NIEWŁAŚCIWEJ FORMIE, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY 
WYKONAWCY. 

 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

� Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

� Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. niezgodne z 
wytycznymi określonymi w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. 

� Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy.    

� Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy złożone oferty nie przyniosą 
Zamawiającemu rozwiązań i rezultatów, jakie zamierza osiągnąć wszczynając niniejsze 
postępowanie ofertowe, może postanowić on o wszczęciu kolejnej procedury tzw. 
zapytania ofertowego, celem wyboru najkorzystniejszej oferty odpowiadającej 
rozwiązaniom i rezultatom oczekiwanym przez niego.      

 

 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:  

 

� Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 Formularz Ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego), winna 
zawierać cenę netto oraz cenę brutto realizacji całości zamówienia. 

� Cena netto i brutto będą niezmienne do zakończenia realizacji usługi, o której mowa w punkcie III. 
Opis przedmiotu zamówienia.  

� Cena netto i brutto podane w ofercie będą ceną ostateczną i nie będzie podlegać negocjacjom. 

� Cena brutto realizacji zamówienia winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na 
dzień składania ofert. 

� Oferta z błędnie naliczonym podatkiem VAT zostanie odrzucona. 

� Cena netto oraz brutto oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. 

� Cena netto i brutto winna być podana cyfrowo i słownie. 

� Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza 
się rozliczeń w walutach obcych.  

� Cena netto i brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowych cen. 

� Proponowana cena netto i brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
przy realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty transportu z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, 
koszt ubezpieczenia ładunku, koszt noclegu dla kierowcy, koszt przejazdu na trasach zagranicznych, 
ewentualne koszty spedycyjne, koszty obsługi spedycyjnej i celnej oraz innych niezbędnych kosztów 
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związanych z transportem w kraju i za granicą, mogących wpływać na cenę transportu na 
omawianych trasach. 

� Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 
zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

� Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowane dostawy.  

� Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisanie przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.   

� Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi po przyjęciu bez zastrzeżeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego zadania przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:  
 

� Ofertę należy składać w terminie do dnia 05.01.2015r. do godz. 10:00. 

� Ofertę należy składać: 

• osobiście w pokoju 103 Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, piętro 1, ul. 27 Grudnia 17/19, 
61-737 Poznań, 

• przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 
17/19, 61-737 Poznań, pokój 103. 

 
� Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich 

oferty nie będą oceniane. 

� Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

� Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem:  

 
„Zapytanie ofertowe na usługę transportu wydawnictw promocyjnych na targi krajowe 
oraz zagraniczne w roku 2015” 
 

� Na złożonej ofercie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Formularz Ofertowy do 
niniejszego zapytania ofertowego), Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 
05.02.2015r.  

 

 

VIII. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH WAGA:  
 

� Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień do 30 tys. euro – art. 4 
pkt. 8 Ustawy Pzp.  

� Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku 
oceny ofert, dokonanej zgodnie z następującym kryterium oceny i jego wagą: 

 

� cena - 100%  

 
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie z wzorem:  
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W = Cmin / Cn x 100, gdzie: 
W – wartość punktowa,  

Cmin – najniższa oferowana cena brutto wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,  

Cn – cena brutto badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

� Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

� Obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

� Zamawiający dokona oceny ofert ważnych (nieodrzuconych) w oparciu o przyjęte kryterium wyboru 
ofert. 

� Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj.                               
uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  

� Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą przejrzystości i jawności 
prowadzonego postępowania. 

� Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą ochrony uczciwej konkurencji. 

� Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą swobody przepływu kapitału, 
towarów, dóbr i usług. 

� Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą niedyskryminacji i równego 
traktowania wykonawców na rynku. 

� Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

  
 
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Warunki udziału w postępowaniu, które spełnić musi każdy składający ofertę: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 

� Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

� Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 

� Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

� Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczeniem 
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 
2) Wykluczeniu z postępowania będą podlegali oferenci: 

� W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 

� Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

� Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

� Spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

� Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 

� Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

� Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 

� podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

3) Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający wymaga podpisania 
załączonego przez Wykonawcę oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

X. Pozostałe informacje związane z realizacją zamówienia: 
1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym m.in. 

Zasadami finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu 

turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko 
kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – w tym przede wszystkim: 
zasadami przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, uczciwej konkurencji, swobody 
przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców/dostawców, równego i 
niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców/dostawców.  
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2) Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji 
usług/dostaw w ramach realizowanego projektu.  

3) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

4) Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji 
usług/dostaw w ramach realizowanego projektu.  

5) W związku z sytuacją określoną w pkt. IX Warunki udziału w postępowaniu - Wykonawcy nie 
przysługują żadne środki odwoławcze.  

6) Wykonawca związany jest ofertą po podpisaniu umowy.  

7) Osoba do kontaktu: Przemysław Woźniak, tel. 61/66-45-236, e-mail: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl 

8) Załączniki podane przez Zamawiającego do niniejszego zapytania ofertowego: 

• Złącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

• Oświadczenie nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania. 

• Załącznik nr 4 – Parafowany wzór istotnych postanowień umowy na usługę transportu 
wydawnictw promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne w roku 2015.  

 
Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako 
element konieczny wymogów formalnych. 
 
Zamawiający informuje, iż w toku prowadzenia niniejszego postępowania nie przewiduje wzywania 
do uzupełnień.  
 
W przypadku niedostarczenia dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale V. OPIS 
SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, w rozdziale IX. WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU oraz w rozdziale X. Pozostałe informacje związane z realizacją 
zamówienia: pkt 8 - oferty Wykonawców będą odrzucone. 
 
Ocena warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziałach V, IX zostanie dokonana na 
podstawie kryterium spełnienia/nie spełnienia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wskazanych w rozdziale V niniejszego zapytania ofertowego. 

 
 

 


