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Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
 
      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na produkcję gadżetów promocyjnych  

w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski 

– markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” 

 

z dnia 13.03.2015 r. 

 

 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:   

 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
NIP:  778-14-13-656 
REGON:  634538527  
Telefon:   61 664-52-34 
Fax.: 61 664-52-35  
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:  

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego produkcję gadżetów 
promocyjnych, których opis przekazujemy poniżej. Zamówienie to jest planowane do realizacji w 
ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w 

Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
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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. 
 

Celem produkcji gadżetów jest wzmocnienie promocji szlaku wodnego do masowej dystrybucji 
podczas imprez promocyjnych oraz dla uczestników wizyt studyjnych i konferencji prasowych. 
Wyprodukowana grupa gadżetów promocyjnych opatrzona zostanie hasłami informującymi o 
współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjantów w zakresie Informacji i Promocji. 

 
1. Informacje o projekcie pn. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej 

w Wielkopolsce – etap II 
Przedmiotem projektu „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki 
wodnej w Wielkopolsce – etap II” jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna 
markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielkiej Pętli Wielkopolski, która będzie 
kontynuacją  projektu promocji Wielkiej Pętli Wielkopolski realizowanego w latach 2012-2014. 
Wielka Pętla Wielkopolski łączy drogi wodne naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Jego 
wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek 
regionu – Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta - Gopło. Szlak ten, liczący 
690 km, przebiega przez 15 powiatów woj. wielkopolskiego, których mieszkańcy stanowią 54% 
ludności regionu. 
Projekt promuje walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast 
i miasteczek. Działania w sferze promocji turystycznej planuje się przeprowadzić zarówno na 
rynku krajowym, jak i zagranicznym. Przewidywane grupy docelowe na rynku krajowym 
stanowić będą mieszkańcy wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i 
aglomeracji Polski. Ponadto osoby uprawiające turystykę motorowodną i kajakową, właściciele 
łodzi płaskodennych, barek itp., a także gestorów marin i właściciele firm czarterujących łodzie i 
kajaki operujący na Wielkiej Pętli Wielkopolski.  Promocja projektu oraz jego poszczególne etapy 
obejmować będą również rynek niemiecki i holenderski. Działania promocyjne obejmować będą 
w głównej części turystykę wodną na Wielkiej Pętli Wielkopolski, ale także turystykę kulturową i 
aktywną na terenach wokół niej.  
Jednym z zadań projektu jest produkcja gadżetów promocyjnych. 

2. Lista gadżetów wraz z opisem i wskazaniem ilości: 

1) Czapka („kaczor”) z regulowanym obwodem  

Czapka bawełniana, 100% drapanej bawełny z metalowym zapięciem, kontrastowy daszek w 

wypustką w kontrastowym kolorze. Daszek z pamięcią kształtu.  Rondo czapki z grubej bawełny. 

Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 500 szt. 

2) Kurta Soft Shell – wersja damska i męska 

Wodoodporna kurtka softshell. Oddychająca. Regulowany kaptur dzięki elastycznej gumce i 

stoperom. Kieszenie na froncie i na ramieniu z odwróconym suwakiem. Regulowane mankiety 

na rzep. Elastyczny ściągacz w pasie ze stoperami. Przedłużany tył. Dopuszczalna niewielka 

naszywka z logo producenta. Splot Single Jersey 100% Poliester sklejony z mikropolarem 100% 
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Poliester. Gramatura 360 g/m². Wersja damska dopasowana do sylwetki. Kolor do wyboru przez 

zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 50 szt. 

3) Koszulka polo 

Jakość koszulki o wysokiej gramaturze w nowoczesnym designie polo. Kołnierzyk z tego samego 

materiału. Koszulka z guzikami w kolorze materiału. Rękawki łączone szwem typu "flatlock". 

Taśma wzmacniająca na karku z tego samego materiału. Damskie polo posiada rozcięcia boczne 

na dole. Splot single jersey, 100% bawełna. Gramatura 180 g/m². Kolor do wyboru przez 

zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość:  100 szt. 

4) Kapelusz (cienki) 

Kapelusz bawełniany, z regulowanym paskiem, rondo przeszywane, napy metalowe, rozmiar 

uniwersalny (tzw. one sizefitsall). Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość:  300 szt. 

5) Etui przezroczyste wodoszczelne, zamykane na dwa zamki 

Komora przechowywania umożliwiająca używanie ekranów dotykowych. 

Etui musi chronić przed wodą i piaskiem. Zawieszane na szyję, smycz z bezpiecznikiem. 

Wymiary: ok. 25x15x0,5cm. Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 500 szt. 

6) Ręcznik sportowy ultraszybko schnący 

Rozmiar 140x70, gramatura 190g/m2, 85% poliester-15% poliamid obszycie krawędzi 

zewnętrznych ściegiem owerlok. Możliwość prania do 41 st. C. Kolor do wyboru przez 

zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 300 szt.  
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7) Torba nonwoven 

Materiał nonwoven, 80gr jednolity, nielaminowany, zapinana na zamek. 

Wymiary: ok. 40x45x12cm, szyta nie zgrzewana, uszy: ok. 2x60cm. Kolor do wyboru przez 

zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 2000 szt. 

8) Pulower/sweter z dekoltem w serek 

Sweter z dekoltem V. Ściągacz z domieszką elastanu przy dolnym brzegu i na rękawie. 100% 

bawełna czesana. Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 100 szt.  

9) Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym 

Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym. Końcówka: karabińczyk. Taśma satynowa z 

sublimacją na odcinku łącznik – karabińczyk. Łącznik w kolorze niebieskim, karabińczyk w 

kolorze niebieskim. Ostatecznie kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 2000 szt.  

10) Torebka wodoodporna 

Tkanina z materiału typu CORDURA® (PA) powlekana. Pasek do przenoszenia. Łączenia 

zgrzewane. System zamknięcia: rolowanie, klamry duraflex. Kolor niebieski z czarnym brzegiem. 

Pojemność 3 litry. Wymiary: 37x24cm. Waga 170g. Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Dopuszczalna niewielka metka producenta.  

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 300 szt. 

11) Flaga 

Bandera/flaga w kształcie trójkąta. Szerokość przy maszcie – 30 cm, linka do montażu – ok. 25 

cm, długość – ok. 45 cm. Kolor do wyboru przez zamawiającego. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 300 szt. 
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12) Podkładka pod szklankę („wafel”) 

2-stronne, matowe, kształt koła z wpisanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski.  

Zadrukowane dwustronnie CMYK - pełny kolor. Wielkość: koło o średnicy 95mm, papier 

specjalny: około 600g/m2, grubość: 1,5mm. 

Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez zamawiającego), adres 

strony internetowej www.wielka-petla.ploraz logotypy unijne(miejsce do wyboru przez 

zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla tego 

materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 

Ilość: 2000 szt. 

3. Zamawiający wymaga złożenia co najmniej jednej próbki każdego z gadżetów. Wymaga się, aby 

jakość gadżetów była taka sama jak próbek. Zamawiający informuje, że po wyłonieniu 

wykonawcy niniejszego zapytania ofertowego, nie zwróci oferentom przedłożonych próbek, a 

zachowa je w celu archiwizacji niniejszego postępowania. 

 

IV.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Termin realizacji zamówienia:  

� Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 
� Zakończenie realizacji zamówienia: 15.06.2015 r. (dostawa całości zamówienia do siedziby 

zamawiającego). 
2. Wykonawca musi udzielić 12-miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie artykuły promocyjne oraz 

na wykonane na tych artykułach promocyjnych nadruki, grawery i tłoczenia. 
3. Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa 

ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z produkcją gadżetów promocyjnych, w tym 
przede wszystkim: koszty przygotowania koncepcji graficznej, koszty nadruku, koszty haftu, 
koszty przygotowania projektu nadruku, koszty przygotowania projektu haftu, koszty 
przygotowania maszyn do druku/haftu oraz transport gadżetów do siedziby zamawiającego. 

4. Obowiązkiem wykonawcy przy realizacji wszystkich zadań jest bieżąca aktualizacja, zapoznanie 
się, przestrzeganie i stosowanie aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i 
promocji, znajdującymi się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

� Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
� Oferta powinna mieć formę pisemną przesłaną do siedziby zamawiającego: Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro), 61-737 Poznań, w terminie, o 
którym mowa w punkcie VIII. 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. 
3. Podpisane przez wykonawcę Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania.  
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4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę wykonawcy do 
działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z 
załączonych dokumentów rejestrowych. 

5. Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy realizacji przedsięwzięcia jako 
akceptacja jej treści – 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, 
� Oferta może być przyjęta przez zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oferty 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania 
ofertowego wraz z podpisanym dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale VI 
oraz w rozdziale VIII pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.  

� Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy                  

tj. niezgodnie 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. 

� Ceny netto i brutto będą niezmienne do zakończenia realizacji usługi, o której mowa w punkcie 
IV pkt. 1 Termin realizacji zamówienia.  

� Ceny netto i brutto podane w ofercie będą cenami ostatecznymi i nie będą 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. 
� Ceny netto oraz brutto oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 
� Ceny netto i brutto winny być podane cyfrowo i słownie. 
� Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie 

dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.  
� Ceny netto i brutto mogą być tylko jedne za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowych cen. 
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� Proponowane ceny netto i brutto winny obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca 
przy realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty przygotowania koncepcji graficznej, koszty 
nadruku, koszty haftu, koszty przygotowania projektu nadruku, koszty przygotowania projektu 
haftu, koszty przygotowania maszyn do druku/haftu oraz transport gadżetów do siedziby 
zamawiającego. 

� Należy przewidzieć cały realizacji zadania, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków 
realizacji zamówienia wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

� Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie zadania w całości.  
 

VII. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY 
 

� 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. 

� Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą wykonawca wystawi 
niezwłocznie po zrealizowaniu całego zadania. 
 

VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:  

 
� Ofertę należy składać w terminie do dnia 26 marca 2015 r. do godziny 10:00. 
� Ofertę należy składać: 

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

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

 
Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie 
będą rozpatrywane.  
 
Koperta powinna być zaadresowana na adres zamawiającego: 

 
 Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro) 
61 – 737 Poznań 

 
oraz oznakowana napisem:  
 
„Produkcja gadżetów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli 
Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” 

 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy.  

 
� Na złożonej ofercie wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 25 kwietnia 2015 r.  
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IX. PROCEDURA OCENY OFERT – 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 następującymi kryteriami oceny i ich wagami: 

 
A. CENA – 90% 
B. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 10% 

  
SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM A (CENA BRUTTO): 

 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 

 

 

= 

Najniższa oferowana cena brutto 
wśród złożonych ofert 

 

 
x 90pkt 

Cena brutto badanej oferty 

 

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW W KRYTERIUM B (TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA): 

Maksymalny dopuszczalny termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy.  

 

 
Liczba uzyskanych punktów = S x 10 pkt 
 

 
Gdzie zamówienie zostanie zrealizowane: 
a) do 40  dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy S = 1,00    
b) od 41 do 50    dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy S = 0,50    
c) od 51 do 60    dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy S = 0,25 
d) od 61 do 70    dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy S = 0,00 

 
Zamawiający dokona oceny kryterium w oparciu o ilości pełnych dni kalendarzowych. W przypadku 
wyznaczenia przez wykonawcę terminu obejmującego pełną liczbę dni kalendarzowych oraz 
dodatkowych kilku lub też kilkunastu godzin jak np. 30 dni 10 godzin, zamawiający każdą następną 
godzinę po danej pełnej ilości dni będzie liczył jako dodatkowy dzień realizacji tj. np. w przypadku 30 
dni kalendarzowych 10 godzin termin realizacji wynosić będzie 31 dni kalendarzowych. 

 
Zamawiający oczekuje, iż termin realizacji zamówienia podany przez wykonawcę w swojej ofercie, 
będzie odpowiadał realnemu terminowi wykonania zamówienia. 
 
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 
2) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3) Zamawiający dokona oceny ofert ważnych (nie odrzuconych) w oparciu o przyjęte kryteria 

wyboru ofert. 
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4) 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 kryteria wyboru.  

5) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się zasadą przejrzystości i jawności 
prowadzonego postępowania. 

6) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się zasadą ochrony uczciwej konkurencji. 
7) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się zasadą swobody przepływu kapitału, 

towarów, dóbr i usług. 
8) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy kierując się zasadą niedyskryminacji i równego 

traktowania wykonawców na rynku. 
9) Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

 

X. 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 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 
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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 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(wg wzoru stanowiącego: załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego). 
 

XI.  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 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.  

2) Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako 
brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji 
zamówienia w ramach realizowanego projektu.  

3) W związku z sytuacją określoną w pkt. X Warunki udziału w postępowaniu wykonawcy nie 
przysługują żadne środki odwoławcze.  

4) Wykonawca związany jest ofertą po podpisaniu umowy.  
5) Osoby do kontaktu:  

� Przemysław Woźniak, tel. 61/66-45-236,  
e-mail: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl  

� Szymon Kaczmarek, tel. 61/66-45-235,  
e-mail: szymon.kaczmarek@wot.org.pl  

6) Załączniki podane przez zamawiającego do niniejszego zapytania ofertowego: 
1. Złącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z 

postępowania. 

4. Załącznik nr 4 – Parafowany wzór istotnych postanowień umowy na produkcję gadżetów 
promocyjnych.  
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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 X. Warunki udziału w postępowaniu oraz w 
rozdziale XI. Pozostałe informacje związane z realizacją zamówienia: pkt 8 – oferty 
wykonawców będą odrzucone. 
 
Ocena warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziałach V, X zostanie dokonana na 
podstawie kryterium spełnienia/nie spełnienia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach wskazanych w rozdziale V niniejszego zapytania ofertowego. 

 


