Rzeszów, dn. 29.12.2017 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”
Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
tel. 17 850 01 82
e-mail: info@procarpathia.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wartość zamówienia do 50.000 zł netto
DOTYCZY:
Numer CPV 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Numer CPV 92500000-6 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Numer CPV 37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00-18-0068/16-00 zwracamy się z prośbą o złożenie
oferty, której przedmiotem będzie przygotowanie ekspozycji pasterskiej (wraz z scenariuszem
wystawy).
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OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji pasterskiej w istniejącym budynku.
W pierwotnej wersji ekspozycja została zaplanowana w miejscowości Orelec (budynek: Zagroda
Magija). Zamawiający złożył wniosek o zmianę lokalizacji. W chwili obecnej Zmawiający oczekuje
na zatwierdzenie lokalizacji przez Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. We wniosku o zmiany wskazano jako
nową lokalizację ekspozycji pasterskiej: Zajazd Pod Caryńską w miejscowości Ustrzyki Górne 1a,
38-714 Lutowiska (właściciel: ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA).
2. Dla ekspozycji pasterskiej będzie wykonany scenariusz wystawy, na podstawie którego
zostanie ona przygotowana (po zaakceptowaniu scenariusza przez Zmawiającego).
3. W widocznym miejscu ekspozycji zostanie umieszczona tablica informacyjna. Propozycja
wizualizacji tablicy informacyjnej musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
Minimalne wymiary tablicy informacyjnej to 90x70cm. Tablica powinna zawierać:
a) zintegrowany logotyp programu zawierający nazwę funduszu, z którego finansowany
jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
b) główny cel inwestycji,
c) tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów projektu;
Zintegrowany logotyp programu oraz wszystkie informacje muszą zajmować co najmniej 25%
powierzchni tablicy.
Informacje na tablicy powinny być napisane czcionką Ubuntu lub Calibri, nie należy stosować
kursywy, podkreśleń ani efektów czcionki.
4. Szczegółowa specyfikacja i treść ekspozycji pasterskiej została określona w załączniku nr 1.
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Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu „Szlak
Kultury Wołoskiej” z zachowaniem zasady konkurencyjności.

5. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi
w tym dokumencie oraz zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszego zapytania.
6. Do oferty należy dołączyć podpisany załącznik nr 3 oraz nr 4.
7. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
8. Zmawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy (za wyjątkiem ceny) jeśli zmiany te nie są
konsekwencją działań zawinionych przez Wykonawcę.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Przedawnienie scenariusza wystawy do akceptacji Zamawiającego: najpóźniej w ciągu 3
tygodni od podpisania umowy.
2. Wykonanie ekspozycji, na podstawie zaakceptowanego scenariusza wystawy: najpóźniej do
końca kwietnia 2018 r.
WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne
uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponują osobami posiadającymi
niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu etnografii lub dziedzin pokrewnych, które to
osoby zostaną zaangażowane do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również konsorcja złożone z osób fizycznych lub
prawnych.
3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
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KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) uzupełniony i własnoręcznie podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2),
2) uzupełniony i własnoręcznie podpisany wykaz doświadczenia (załącznik nr 3),
3) uzupełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4)
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1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia” na adres: ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, na kopercie proszę
dopisać „Oferta na wykonanie ekspozycji pasterskiej w ramach Szlaku Kultury Wołoskiej”
lub
b) drogą elektroniczną (skan załącznika nr 2 oraz 3, CV oraz ewentualna zgoda osób
niebędących Wykonawcą na zaangażowanie w realizację zamówienia) na adres:
justyna@procarpathia.pl
2. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r. o godz. 15:00
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 stycznia 2018 r.

4) CV osób przewidywanych do wykonania zamówienia (stanowiące potwierdzenie
niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu etnografii lub dziedzin pokrewnych),
5) Zgodę osób przewidywanych przez składającego ofertę do wykonania
zamówienia, jeśli są to inne osoby niż składający ofertę.
2. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy jej wysokość podana przez
oferenta przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
3. Ocena ofert
Kryterium cenowe – max. 70 pkt.
Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób:
Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu
zamówienia.
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób:
Liczba punktów danej oferty =

(najniższa cena oferty / cena badanej oferty) * 70.

Maksymalną ocenę - 70 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru.
Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
Kryterium doświadczenie – max. 30 pkt.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, które odpowiednio udokumentują poprzez podpisany wykaz (załącznik nr 3),
Za każdą udokumentowaną organizację wystawy o tematyce kulturowej Oferent otrzyma 5
pkt., nie więcej jednak niż 30 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę
zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami oraz posiada największe doświadczenie
w organizacji tego typu wystaw / ekspozycji.
5. W przypadku otrzymania przez oferentów takiej samej liczby punktów, wygra Oferent
z niższą ceną za usługę.
6. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy jej wysokość podana przez
oferenta przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
7. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający
dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozpatrywania jedynie ofert złożonych
w komplecie z wszystkimi wymaganymi załącznikami i podpisami.
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PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z prawem,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) będzie zawierała rażąco niską cenę,
d) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.procarpathia.pl.
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
W przypadku braku ofert dotyczących wykonania ekspozycji pasterskiej termin składania
ofert zostanie odpowiednio wydłużony.
Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego pod
adresem: http://procarpathia.pl/pl/aktualnosci/
Osoba do kontaktu: Justyna Zimny-Frużyńska, tel.: (017) 850 01 87
e-mail: justyna@procarpathia.pl
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ZAŁĄCZNIKI:
 Załącznik nr 1: specyfikacja techniczna ekspozycji pasterskiej
 Załącznik nr 2: formularz oferty
 Załącznik nr 3: wykaz doświadczenie oferenta
 Załącznik nr 4: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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