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l. Nazwe a adres zamawiejąceto
Tarnow§ka or8anizacj. Turystyczna, KRs:0000380404, NlP: 8733246592, REGoN: 12186775l, adres §iedziby: Ul,

Walowa 2/12, 33 100 TarnóW, adres do kor€spondencji: Rynek 7, 33-100 TarnóW,
adres strony internetowej: !!!!ELEj!9!!Lte efon: 17Ąl 626 a3 u, adres € mall] ottot@Wp,pl,

ll. plzedmiotramówienia
1, srcze8ółoWY opi§ przedmiotu zamóW]eniaI Przedmiotem żamówienia jest śWiadczenie usług
kierownika finansowego projektóW W zakresie nad.oru nad spr€Wami finanrowymi proj€któw ,,Wzrost
atrakcyjności turystycznej i rekrea€yjnej subre8ionu tarnowski€8o etap " oraz ,,Wżro§t .trakcYjności
tUrystycznej i rekreacyjnej subr€gionu tarnowski€go etap l " Projekty Wspótfinansowane §ą ze środkóW Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego F!nduszu RożWojU Reglona ne8o :

Nadzór od strony finansowej nad przy8otowywaniem oraż przekazywan]em WnioskóW o platność na
podstawie dokum€ntów ksiegoWYch,
Nadzól nad przYgotowywaniem harmonogramóW platności i plzetar8ów,
Nadzór nad utrrymywaniem bleźących kontaktów z partnerami projektów W żaklesie nieżbędnej dla
loz]icr€n]a projektóW dokumentacji fina,rsowo księgoWej,

Nadzór nad proWadzeniem calościowej wyod lębn ]onej ewidencji ks]ęgoWej d otyczącej lea lizacji projektóW,
umoż lwiające] id€ntyfikację poszcze8ó nych opelacji ksiĘgowrych ] gospodarc.Ych plzeprowadzonych dla
wszyslkich wydatków w ramach Plojektów,
Nadzól nad żatwieldzaniem faktur pod Wrględem finansowym z8odnie z właśc]WYmi W}tycznymi.
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ZAPYTANlE oFERToWE nr 2012018/RPoWM+
z dn]a 23 kwietnia 2018 r.

TARNOWSKA ORGANlZAC]A TURYSTYCZNA
zaprasza do zlożenia of€ą w postępowaniL] o ud.ielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty

określonej W ań.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 l. Prawo zamóWień publicznYch

na Wykonanie żadania pn, śW]adczenie u§łut ki€rownika finansow€to Proj€któww zakresie nadzoru nad
5Prawami finansowym i Projełtów ,,Wzrost atrakcyjności turystycżnej i rekreacyjnej subr€gio n u

tarnowski€go etap l" orar,,W.rost atrakcyjności turystyczn€j i r€kreacyjn€j subr€tionu tarnowski€to etaP ll"
(nazwa zadania)
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. Nadzór nad prlycotowywaniem bi€żącej dokumentacji (sprawożdania, lkty)do roz icreó finansowych,

. Nadzór nad kontro ą poprawnościdokonanej klasyfikacjidokum€ntów księ8owych,

. Nad.ól nad księgowaniem wydatków proj€łtów (kwalifikowanych i niekwalifikowany€h} zgodnie u

przepisami praWa olal Wymo8ami Plojektów,
. Nadzór nad przygotowywaniem innych dokumentów finansowo księgowych i zestawleń księgowych

n ieżbęd nych d o W€ryfikacji p rawidłowości rea lizacji Projektów na źą d a n i€ lnstytu cji Za rządu ającej RPo WM,
. N.dzór nad Współpracą z lnstytucją zarządżającą RPo WM, or8anami kontrolUjącymi olaż

pnygotowywani€m dokum€ntów finansowo księgowych dla potrzeb prżeprowadzanych w ToT
i u Partnerów uczestniczących w Plojektach kontroli, postępowań Wyjaśnia]ących i audytów ProjektóW, a

także wykonywanie innych czynności związanych z tYmi kontrolami iaUdytamj,
. Nadzór nad wdrażani€m i monitoringiem zal€ceń pokontrolnych i poaudytowych odnoszących 5ię do

obslut] finansowo,księ8oWej,
Nadzór nad innYmi czynnościami księgowym] ifinansowymi WYnik.jącYmi ż bieżących potrz€b Proj€któw.

2. Kod cPv 794ua0o- 1 usługi zorzqdzonio proiektem inne niżw zakresie robot budowlanych-
3. Nie dopuszcza się/ {'i,pU§.e.eJĘ, składania ofeń częściowychj
4. Telmin wykonania zamóWienia: od 30 kwietnia 2018 roku do 31grudnia 2018 roku
5. Miejsce wykonania zamóWienia 33-100TarnóW, ul. Wałowa 2/12
6. Warunki platnościI Platność za przedmiot zamówienia będżie podżielona na równe miesięczn€ wypłaty

wyna8rodzenia poc.ąwszY od miesiąca kwietnia 2018 r, Ze wz8iędu na finansowanie niniejszej usługi ze
ślodkóW dWó€h projektóW konieczn€j€n rozdzi€l€n e wYnagrodzenia na odrębne projekty,

7, Nie dopuszcza się skladania ofeń wariantowych.

lll. Termin wykonania ,amówienia
Wymagany termin Wykonania żamówieniai od 30 kwietnia 2018 roku do 318rudnia 2018 roku

lv. Warunki udriału w postępowaniu i opis §posobu dokonywania oc€ny sPełniania Ęch warunków {o il€

1. o udzielenie zomówienjo mogq ubiegać się wykonaw.y, któży:
1) nie podlegajq wykluczeniu z postępowonjo o udzielenie żomówienio no podstowie ort- 24 ust- 1ustawy-
2) zlożą prcwidłowo sporzqdzonq Dfertę-

3) spełniojq następujące worunki udziatu w postępowaniu:
o) posiodoją kompetencje lub uprownienia do prowodzenia okreśIonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odlębnvch prżepisów,

Zomowiojący nje stawia warunku w tym zokrejeqyk€a€*E€ §peła ti ]JJylQi,drłe,P€5iada
wymaqane k€mpetenąe lgb Bprawnienia ,,,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,,,,4

wery|ikocjo ww- worunku nostqpi no podstawie oświodczenie wkonowcy ztożonego w olercie-
b) posiodoją zdolność technicznq lub zówodowq w zokresie niezbędnym do prawidlowega wykononio

p rzed m iotu za mówie n io.
Zanawiojący nie stowia warunku w tyn zakresie/wyk€a#r€€+pel4iłergae rźe,

c) znaidujq się w sytuacji ekonomicznej ifinonsowei zopewnaqcei wykononie zomówienlo;
Zanowiojący nie stowio worunku w tyn zakresie@
,anówienia na kwgą n 7 zł:
2- zomowiojqcy dokono oceny spełnionio ww- worunków ldrioł! w postępowani! no losodzie -spełnio-nie

spełnio" no podstowie zalqczonych wraz z ofertq oświadczeń i dokunentów oktuolne no dzień składanio

.wP|,tph..qłąóh.h.'@a,
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3, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie żomówienia wolunki określone w ust- 1
ppkt j lit. a - c winien spełnioć co najnniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie, Wdrunek
okreśIony w ppkt 1 powinien spełnidć kożdy z wykonowców iomodzielnie-

v. oPis sposobu Przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może zlożYćtylkojedną ofertę.
2. ofeńa musi obejmować cały przedmiot zafiówienia i odpowiadać tleści zapytania ofertowe8o,
3. ofeńę należy spolządzić W języku polskim na maszyni€, komputerz€ lub czńelnym pismem ręcnym

poprzeż Wyp€tnienie FoRMULARżA oFERTY Wedłu8 wzoru stanowiące8o ża|ącznik do zapytania

4, DokumentY Wchodzące w skład of€lty mogą być przedstawiane w formie oryginatów lub pośWiadczonych
przez WYkonawcę za z8odnoŚĆ z oryginalem kopii.

5, oferta oraż pozostal€ dokumenty Wchodzące W skład ofeńy muszą być podpisana prz€z osobę(y)

uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cYWinoprawnych W imieniU WykonaWcy, Wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane pnez osobĘ podpisującą ofeńę,

6, Jeż€i osobą podpisującą ofeńę nie jest osoba upoważniona, W §rczególności na podstawie odpisu z

właściwego rejestl! lub centralnej ewidencji iinformacji o dzialalności gospodarczej, do ofertY należy

dotączyć pełnomocnictwo, P€lnomocn]ctwo W sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności
Upoważniona j€st osoba, Pelnomocnictwo ma byĆ podpjsane przez osobę Upoważnioną do zaciąBania
zobow]ązaó cywilno-p.awnych w imi€n]u Wykonawcy, Pełnomocnictwo należy rłożyć W formie ory8inalu
lub kopii poświadczonej notarialnie.

7, Wszelkie ko52tY rwiązane z prżygotowaniem i złożeniem ofertY ponosi Wykonawca. zamawiający ni€
pnewiduje zwrotu kosżtÓW udziału W postępowaniu.

vl. Termin i mieisce składania ofeń
1, ofertę na eży zlożyć W t€rminie do dnia 30 kwietnia 2018 ro*u do 8odriny 10:00 wlącznie.
2, Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym rnowa w pkt 1 ma data i 8odzina WpĘwu of€ńy

do zamawiającego.
3, ofertę na eży złoźyć żamawjającemu:

1) osobiście iub pocztą Wformi€ papierowej na adres stowa nyszen ia I Ta rnowska o r8a n izacja fu rystyczna,
ul, \Nałowa 2l\2, 33 100 Tarnów - W takim wypadku ofertę na]eży .łożyć w zamkniętej kop€rcie, na
któr€j naleźy umieścić narwę i ad res Za mawiającego, nazwę ]adres WykoflaWcy oraż nażwę żadania, na
które §kładana jest ofe(a, lL]b

2) W formie elektronicrnej pn€§ylają€ na adres e_mail stowarzy§zenia: lottot@Wp.pl WYpełniony i
podpisanv skan ofeńy zapisany wformacie PDF.

4, Wykonawca przed UpĘwem t€rminU składania ofelt może dokonYwać zmian, uzUpelnień of€rty
(w trybie przewidzianym dla jej przy8otowania i ztożenia) lub wy€ofać ofeńę Gkładając zamawiającemu W

tym zakresie oŚwiadczenie na piŚmie).

1,

Vll. KrYtelium oceny or€rt
zamawialacv dokona ocenv ofert na oodstawie na

zna.zerie procentowe kryteri!m
Maksyma na ilość punktówjakie moźe

otlzvmać olerta 2a dane krńerium
100%

1) zasadY oceny kryterium "cena" (c),

PLnkty ld kMeliUm cena będą oblic.one Wg poniż5le8o wlolU:

CminPi(c)= . Max (c)
(l

(c) iość punktów]ake ot2vma ofeńa i' za krvterium "cena";

rainiźsza cena spośród wszystki.h ważnych i nieod2u.onych oferl,
c
Max (c) maksvma na ilość punktów jakie może otrżvmać ofena ze kryterium "ceńa

Ń.l



2, ostatecżna ocena punktowa oferty,
1} ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrąg oną do dwóch mi€jsc po pnecinku,
2} zamawiający udżieli żamówienia t€mu Wykonawcy, który uzyska najwyższą l]czbę punktóW

w ostat€cżnej ocenie,
3) za najkolżYstniejszą zostanie uznana ofeńa, nie podle8ająca odrżuceniu, która po zsumowaniu punktóW

przyznanych W poszcz€gólnych kryt€riach otrzyma na]Więk5zą |iczbę punktów,
4) ]eżeli nie można Wybrać ofeńy najkorzYstniejszej z uwa8i na to, że dwi€ Ub Więcej ofeń przedstawja

taki sam bilans ceny i innych kryt€rióW oc€ny ofeń, Zamawiający spośród tych ofeń Wybiera ofertę z
c€aą niŻszą,

5) ]eżeli W postępowaniu prowadzonym w trybi€ zapYtani€ ofeńowego, w którym j€dynYm kryterium
oceny ofeńjestc€na, nie można dokonaĆ wybor! oferty najkorrystniejsżej ze Wżględu na to, że ztożono
ofertY o takiej samej cenie, zamawjający Wzywa WYkonawcóW, którzy zlożyli te ofeą, do 2łożenia w
terminie określonym przez Zamawiając€go ofert dodatkowych, oferty dodatkowe nie mo8ą zawierać
cen WYższych niż.aoferowan€ w pierwotnie złoŻonych ofertach,

6) Przed zawarciem !mowy zamawiający może prowadzić dodatkow€ negocjacj€ z Wykonawcą, którego
oferta zostala uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonaw€ami, których of€ńy zostaly ocenione
najwyżej, W szczególnoś€ij€śli ofeńy przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza prżeznac2yć na

realizację zamówienia lub zaproponowane c€ny W rażą€y sposób odbie8ają od cen rynkowYch. ]eżeli
najniższa żlożona of€ńa pnekracza cenę zakontlaktowaną w budźecie, zamaWiający prżeprowadzi ze

wszystkimi WYkonawcami negocjacje. ]eśli W Wyniku negocjacji dojdzi€ do zmiany treści of€ń,
WYkonawca żobowiązanyj€§t zlożyć ofertĘ ostateczną wtelminie 2 dniloboczych od dnia 2akończenia
nego€jacji

vlll. Termin związania ol€ńą
Termin związania oferta WYnosi 30 dni licząc od uplywu terminu skladania ofert.

lx. sposób porozumi€wania §ię zamawlające8o z vwkonawcami i o§oby up.awnione do kontaktów ,
Wyłonawcami

1. W postępowaniu oferty, ośWiadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje żamawiający
1 WykonawcY plzekazUją pisemnie^akaerń/poplzez e-mail,

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moźe żądać od WykonawcóW Wyjaśnień i uzupetnień
dotYcżących treści złożonych ofeń, zamaWiający może żądać użupelnienia Ub poprawienia m.in,
ośWiadczeń, p€lnomocnictw, oczywistych btędóW ra€hunkowYch,

3, osobą Uprawnioną do kontaktów się z Wykon.Wcami w sprawie niniejszego zapńania ofertowego jest:
A$ieszka Mazur, te]. 14 626 83 14, faks 

-- 

e-mailI lottot@wp.pi

x. oferĘ ni€ podl€gaiące rozpat]zeniu i odrzu€one.
1, oferty żłożone po terminie składania ofert, niepodpisane, nieczytelne ub niekompletne nie będą

rozpatrywan€.
2. zamaWiającYodlzUci ofertę jeżeli:

1) Wykonawca nie spelnia WarunkóW udzialu W postępowaniu określonych W zapytaniu ofeńowym,
7) Jest nieWaż"a na podstaWie odlębnyCl" pllep§óW,
3) jej zlożenie stanowi czyn nieu€ż€iwej konkuren€ji W rożUmieniu UstaWY z dnia t6 kwietnia

1993 l, o.WalczaniU nieu.zciwej korkulenc;i.
4) je§t niez8odnażżapytaniemofeńoWym, Wtym zaWiera omYłki powod Ujące istotn€ rozbieżnoŚci . treŚcią

zapytania ofertowe8o,
5) żostał. ztożona przez wykonawcę/ który w okresie 3 at przed Wszczęciem postępowania

z poWodu okoliczności, za któr€ pon osi od poWiedzialn ość nie wyko nal zaWa rtej z Za maWiającym UmoWy
w splawie zamÓWienia publicznego lUb wykonałją niena eżycie, lUb został zobowiążany do zapłaty na

rzecz Zamawiające8o kary umownej,
6) Została złożona przez Wykonawcę, ż którym zamaWiający rozwiązał albo Wypowiedział albo od§tąpiłod

umo\łry w spraWie 2amóWienia pUb iczne8o, z powodu okolicznoŚci, za któle WYkonawca ten ponosi
odpowi€dzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo od§tąpienie od ni€j nastąpiło W
okle§le 3 lat prżed wszczęciem poltępowania,

łt)



xl. lnformacja o formalnościa.h,jakae powinnyzostać dopełnione po wyborle ofeJĘw celu 
'awarcia 

umowy
w śp.awie żamówi€nia publiczne8o

1, o Wyborze ofefty w wyniku postępowania prowadzonego W trybie żapytania ofeńowe8o Zamawiający
żawiadomi niezwlocznie na piśmie, za pomocą faksu ub drogą elektloniczną Wykonawcę, którego ofeńa
została wybrana jako najkorzystniejsża §poślód ofert zebranych.

2. zafiawiający prżewiduje 2aWarcie umowy W swoj€j siedribie,
3. Jeźeli Wykonawca, któr€8o ofeńa żostanie Wybrana uchy]się od żawarcia umowy/ Zamawający moze

podpisać umowę ż kolejnYm Wykonawcą, które8o ofeńa W postępowaniU uzYskala kolejno najwyższą iczbę

xll. zmiana zapytania ofeńowe€o
Pned uplywem terminu składania ofert zapńanie ofertowe może żostać przez Zamawiającego zmienione beż
podawania przYczyn, W takim Wypadku zamawiający plzediuży t€rmin skladania ofet o nlezbędny czas, jeże ]

będżie to koniecżn€ z uwa8i na zakres wprowadzonych w zapńaniu ofeńowym zmi.n, zmienione zapYtanie
ofertowe zamawiający nieżwlocżnie op!b ikuje na stronie internetowej WwW,lot.talnoW.ol w uakladce
pośWięconej zapytaniom ofe owym,

xlll. lJnieważni€nie pośtępowania
Zamawiający jest uprawniony do odwołania postępo\łania lub j€8o zamknięcia ber wybrania któlejkolwi€k z
ofert ibez podawania przyczyn, w szczegó noŚci,8dy oferta najkorzYstniejsza przekra€ża kwotęjaką zamawiający
może przeznaczyć nts sfinansowani€ 2amóWienia, Wtakim Wypadku WykonaWcy nie przystu8ują żadne roszczenia
w sto§unkU do zamaWiając€go. lnforma€ję o żamknięciu postępowania prowadzon€go W trybie żapYtania
ofertowego bez dokonania Wyboru ofedY zamawiającY nieżwlocrnie opublikuje na stroni€ int€rnetowej
WWw.lot.tarnoW,D w zakladce poświę€onej zapytaniom ofeńowym,

xlv, lnformacie dodatkowe
1, Wykonawca w toku postępowania może zwracać §ię z p}raniami o Wyjaśnienie niniejsżego zapytania,

odpoWiedź zostanie Wysłana do wykonaWcy zadającego pytani€ ora2 zamleszczona na stroni€ internetowej
WWw,|ot,tarnow.ol W zakładce poŚwięconej zapytaniom ofedowym WyjaŚnienia żamiesżczane na stlonie
internetoWej nie będą w§kazywać ani identyfikoWać podmiotu zadające8o pńani€. ZamaWiający zastrze8a
moż iwość pozostaWienia pńania b€z odpowi€dzi w sytuacjije8o złoż€nia W term]ni€ krótszYm niż 3 dni
przed terminem składania ofert,

2. zapYtanie ofertowe zostało zamieszczon€ na stronie internetowej Www' ot.talnoW.pi w zakładce
pośWięconej zapvtaniom of ertoWvm,

3. nformacja o wynikach postępowania zostanie opubljkowana na stronie internetowej stowarżysz€nia
Www,lot,talnow,pl W zakladce pośWięconej u apytan]om ofertowym,

4, lnformację o udżie eniu zamóWi€nia W trybie żapytania ofertowe8o zamawiający zamiesżcża się na stronie
internetow€j www.lot,ta rnoW. D l w za kładc€ pośWięconejzapYtaniom of€rtowym niezWłocznie po zaWarciu
umowy, W infolmacji o udzie|€niu zamówienia podaje się pnedmiot, zamóWienia, nazwę (firmę) a bo imię
i nażWisko, siedzibę wybrane8o WykonawcY, a także cenę wybranej ofefty,

xv, Wykaż załączn ików do niniejsre8o żap$ania,
1) Formularz ofeńY,

Tarnowska 0rganlzac|a Turystyczła
ul. walowa 2/l2,33-100 Talnów

AdrOs do lorOs9ondaDcIl:33.100 iamo!, Ryngk7

NlP:873.321-65.92 8,!eoN:l2186775l
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FORMULARZ OfERTY
Niniejsżym 9kladamy ofe(ę W odpowiedzi na zapttani€ of€ owe nl20l2018/RPoWM ż dńia 23 kwietnia 2018 l, w

postępowaniu prowadzonym Pźez Tamowską oĘanżź cję Turystyczną o udzielenie zamówienia na wykonanie zedania: pn,

świad.teni€ usłUt ki€rownik. finansowego ploiektów w ake§ie nadtoru nad sprawami fin.nsowymi p.oj€ków 
"wrlost

atlalcYjnośGi iuryitycrń€j i rełrea.yinej suble8lonu ta.nowskl€lo etaP l" oraź "W.ro§i at6ł.yjnoś.i lulysty.rnei l
l€łleacyjn€j 5u bre8ionu tarnowski€to elap ll!
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Adre, do łor€spond.n.ii
kod| miej§cowość

ofelujemv W}konan epżedm ótU żamów en a na żaśadach okleś onych w.ap}łan,u oreltow}m za

r) cENĘ BRUTTo: ,,,,,,,,,,,.,.,,,,,.,, . 

', 
w tym PoDATEKvATw wYsótoad,,.,..,,., %o8ó|eń w tvn:

ż) cEl'lĘ BRUTTo: ,,,,,,,,,,,.,..,....,, 9 d, w tyn PoDATEX vAT w wY9otośd ,..,,.,.,. %.a wyłonana€ urłu8l łIerfunała finanrry€8o
proi.ktu-żakr.sienadż!rUnadrpr.w.mifi..nsowymiproj.kru"Wzronarr.ł.yjnoś.itlrvstydn.iirek.a.yin.;subr.gionu
tarńołrła€3o €lap r

3} CENĘ BRUTTo: ..,..,..,.,,....,,..,. ]i ł w iYn PoDATEl( vAT t wY.ołoś.i ,,.,...... % ra tYlonani. !sl!8i kierownika li.anśow.3o
proiehuwzakr.sienadżorun.dspr.wanifinan5owyniproj€hu"wuro9talr.lcYjnoś.iturYsty.żn€iirekr€a.yjnejsubl€8ionu
tarnNiłi€lo dap ll"

ceńd blutto alerł .owierać wszystkie *os.ty nie.będńe da 9ftwidlówego wkahohio cdtaścl pĘedntótu zonóueńto.

r) żapo.nal,imy sę 2 walunkam udza]u w postępowan u , w}ma8an,.m] podanym w zapytan]u ofe owym pżyjmujemYj€ b*

2)

3)
4)
5)

6)

5pel^]ańY warunki udżialu w postępowaniU okleślon€ w żapytaniU oleńowym,
p2€dmotżamówi.niaw}konamyz€odneżwalunkam]okleślonym w zapYlaniU of€nowYm,
pż€dń]otźamÓWieniaw}konamywterm neókl€Ślonymwżap8an!oi.ńowym,
uwaźamv5ężwiążaf,iof€ńąprzezokr€s30dnloddniaUplywutelminuskład.niaof€n,
w pĘypadku!}bolu ńaś?ej of€nY jako najkożV9tniei§ż€iżobowiążUjemy5 Ę do podpisan a umowvwtemln e i m .jscu Wskażanvm
pnezzamawając€3o,

7] nlolm!].mv, ż€ wYból nósże] ofeńy r, . @.iĘć€drbll plowadżć dó pówśtan a U ń]ego obowążku podatkowąo 4odnie ż

ptep,sam,opodalkuodtowarów unu8{VATodwrÓ.ońy)
] Doof€alyżalą.żamnaśtępljąc.dókum€niyśtanowąc€iniegnlnącżęśćoleńV(na€żyWym.nćwsżVśtkieża]ącżnikiżatą.żone]€śli

wyma3ane z8odnie z zapYtanEm oienowym)]
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