
Tarnowska
Organizacja
Turystyczna

TARNOWSl(A ORGAN lZACJA TLJ 8YSTYCZNA

siedżiba ] biuro stowarzvsżen ia: Ul, Walowa a2,33 100TalnóW

ącrc9_d_9_!g9rp9&rE]!, Rynek 7, 33 100 T€rnóW

Wwwot.talnowpl e-mailiottot@wp,p
xR5: 00003a0404, N P: a733246592, REGoNi 121a67751

l *ir.*"r*^, I §i",,'ffo'oo.'" lrA Nantoporsrn "l$i"{,fi# l

ZAPYTANlE oFERToWE nr 2412018/RPoWMl
ż dnia 20listopada 2018 r.

TARNOW5KA ORGAN lZACIA TURYSTYCZNA

zaprasza do zloż€nia oferty W postępowaniU o udzielenie żamóWien]a, którego wa ość nie przeklacza kwoty

okreś onej w art, 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 l, PraWo zamówień pUblicznych

na wykonanie radan]a pn. zarządzanie proi€kt€m pn. ,,zinte8rowany plodukt turysty€zny slbr€gion u

Tarnow!ki€to "TrasY Rowerowe Potórza""
(nazwa zadania)

Rodzaj zamóWienla: usluga
(usługa/dostawa/robota bUdoWlana)

l. Nażwa iadres zamawiają.eto
Tarnowska or8an]zacja Turystyczna, KRs: 0000380404, NlP: 8733246592, REGoN: 121867751, adres s]edziby:

U . Wałowa 2/12, 33 100 TalnóW, adre, do korespondencji: Rynek 7, 33-100 TarnóW,

adres stronv internetowei: www. ot,talnow'q!,telelon: lr4/ 626a3 M, adrcs e mai : lottot@Wp,o

ll. prredmiottamówi€nia
1. szcz€gółov!ry opi5 prżedmlotu żamówieniaI Przedmiotem zamóWienia jest śWiadczenie usłUgi W.akresie

zarżądzania projektem pn.,,Zintegrowany produkt tury§tyczny sUbregionU Tarnowski€go "Trasy
Rowerowe Po8órza"" Plojekt Wspólfinansowany jest że łodków Unii Europejski€j W ramach
Europejskiego F!ndusżu Rozwoju Re8iona nego, Usługa obejmujeI

Wsparcie pny merytorycznej realizacji Projektu oraz informowanie zamawiające8o o aktuaInym stanie
Wdrażania proj€ktu, a także o Wszynkich sytuacjach mogącYch m]eć istotny WpłyW na dalsży przebie8

Nadzól nad zgodnością realiża€ji Proj€ktu z harmonogramem oraz Wnioskiem o dofinansowanie,
Utrżyrnywanie stalych i bieżących kontaktóW oraz zapewnienie przepływu lnformacji między
ZamawiającYrn a lnstYtu€ją zarżądzającą RPo WM,
g]eżąca konvola żgodności trybu izakresu inwestycji ż Wytycznymi lnstYtucji zarządzającej olaz
pozostalymi dokumentami,
Pnygotowanie oraz przekazanie zamawiającemu wnioskóW o platność na podstaWie dokumentóW

otrzYmany.h od zamawiające8o,
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. Rea lzacja obowiązków dotyczących sprawozdawczości, w tym plzekazywanie wsżystkich niezbędnych

]nformacji p?ez system sl2o14 do lnstytucjizarżądzaiącej, W szcze8ólnościdokumentacji przetar8owej,

. PnycotoWywanie dokUmentóW W systemie sL 2014,

. wnioskowanie do lnst},tucji zarządżającej Rpo wM o zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie

in]cjowanYch przez Zamawiające8o,
. sporządzanie wynikłych z€ zglo5zonych i raakc€ptowanych przez lnstytucję zarządzającą Rpo wM zmlan

wniosku aplikacyjne8o do aneksu do Umowy o dofinansowanie,
. prżygotowanie halmonogramów platności i przetargów,
. kontlola dokumentów plz€syłanych pnez partnerów projektu,
. utrzymywanie bieźących kontaktów ż partnerami plojekt!, w sż€że8ó ności w zakresie niezbędnej dla

rozliczenia projektu dokum€ntacji.
2- Kod cPv 79421000 7 usługi zonqdzania projektem inne niżw zokresie robot budawlanych.

3, Nie dopu5zcza 5ię/ d€flrJr€.eg{ 5kladania ofeń częścioWych;

4, Termin wykonania zamówienla: od 28 istopada 2018 loku do 27 sierpnia 2020 loku
5, Mlejsce wykonania zamówienia: 33 100 Tarnów, ul, Walowa 2/12
6, Warunkl platności] Płatność ża pnedmiot zamówienia będzie podz]e ona na równe miesięczne Wypłaty

Wynagrodzen]a począWszy od mi€siąca listopada 2018 r.

7, Nie dopusżcża się skladania ofert Wariantowych,

lll. Termin wYkonania.amówi€nia
Wymagany termin vvykonania zamóWi€nia: od 28 1istopada 2018 rokU do 27 sierpnia 2020 roku

lv. Warunki udzialu w poslępowaniu i opis sposobu dokonywania oc€ny spełniania tych warunków (o ile
dotyczY}:

1. o ldzielenie zamówienio mogq lbiegoć 5ię wykanowcy, którzy:
1) nie podlegojq wykluczeniu z postępowonio o udzielenie zomówienio no poditowie ort- 24 ust- 7 ustowy.

2) żłDżq prcwidtowo sporzqdzonq ofeftę-
j) ,pełniojq nostępujqce warunki udziołu w postępowaniu:
a) posiodajq kompelencje lub uprownienia do prowodzenio określonej działalności zowodowej,

o ile $lyniko to z odlębnych przepisów-
-amawigjqey nie sta ykonawca spelni worunek jeżeli Wykoże3, że posioda

wymogone kompetencje lub uprawnienia Wykonowco neolizowot prawidłowo co ndjnniej jednq uslugę
pole7ojąca na zarzqdzaniu projektem partnerskim lub opracowywonju dokumentocji oplikocyjnej dla projektu
pannerskjega, w którym uczestniczyło co najmniej trzy poelmoty l ktarcgo wońośc wynrcslo .o najmniej j nln

weryJikocja ww, worunku naśtqpi no padstawie oświadczenjo i|ńlykozu usług Wykonawcy zlożonego w olercie-
b) posiodajq zdolność techniczną lub z1wodowq w zakresie niezbędnyn dD prowidlowego wykononia

p rze d m iotu za mówie n io -

zomówioiący nie stowia warunku w tym żokresielry$€Aa+vEa+pełAi+yełaeŁ,*-jeieli *yka.Ć;że,
c) znajdujq się w sytudcjj ekDnonicznej i linansowej zopewnjojqcej wykononie zamówienio:

Zonowiojqcy nie stowio worunku w tym zokrcieryyk3+a*e+-ąełai-+a*a -łykłiĆ-łe,-jl,s+
ubezpie€z€ny €d €d
-gnó|'ieńił na krratę nie ' rł:
2. Zanawiajqcy dokono oceny spełnionio ww. warunków udziału w poslępowoniu no zdsodzie 

"spełnia 
nie

spełnio" no podstowje załq.zonych wroz z oJeńq oświodc2eń i dokumentów aktualnych no dzień ,kłodonio

3. W przypodku Wykonowców wspólnie ubiegojqcych się o udzielenie zamówienia worunki określone w ust- 1

ppkt 3 ljt. o c wjnien spelniać co najnniej)eden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. wolunek
określony w ppkt 1, pawinien spełnioi każdy z Wykonowców ,dnadzielnie.
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v, opis sposobu przytotowanla oreńY
r, Każdy Wykonawca może złożyć ty kojedną ofertę,
2, oferta musiobejmować caly przedmiot zamóWjenia jodpowiadaćtreścizapytania ofertowego.
3, ofertę nal€ży sporząd.ić W jężyku pokkim na masżynie, komputerze ]ub czyte nym pismem ręcznym

poprzez wypełnienie FoRMULARZA oFERTY W€dlu8 Wzolu stanowią€ego zalącznik do zapYtania

4, Dokumenty Wchodżące W sklad of€rty mo8ą być przedstawian€ w formie oryginałóW Lub pośWjadczonYch

plżez Wykonawcę za ztodność z oryginal€rn kopii.
5, oferta oraz pozostałe dokumenty wchodzące w sklad ofefty muszą być podpisane przez osobę(y)

UprdWnioną(e) do zaciągania żobowląz.ń cywinoprawnych W imieniu Wykonawcy. Wszelkie m]ejsca,

W który€h Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane plz€z osobę podpisującą ofertę,

6. ]eźeli osobą podpisującą of€rtę nie jest osoba Upoważnlona, w szcz€8ólności na podstawie odpisu

z wtaściwego rejestru lub €entraLnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty na eży

dolączyć pełnomocnictwo. Pelnomocnictwo W sposób jednoznaczny ma okl€ś ać do jakich czynności

Upoważniona jest osoba. Pełnomocnictwo ma byĆ podpisane pnez osobę upoważnioną do zacią8ania

zobowiązań cywllno"prawnych W imlenlu WykonawcY, Pelnomocnlctwo n. eźy zlożyć W folmie oryginalu
!b kopii pośWiadczonej notarialnie,

7, Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zlożeniem ofe(y ponosi Wykonaw€a, Zamawiający nie
przewiduje zwlotU kosztóW udżialu W postĘpoWan]u,

vl. Termin i miejsc€ skladania ofert
1, of€rtę na]eży ztożyć w terminie do dnia 28listopada 2018 roku do todzlny 12:oowłącznie,

2, Decydujące żna€zenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i 8odzina Wplywu oferty

do Zamawlającego.
3, ofeńę na €ży złożyć Zamawia]ącem!:

r) osobiś.ie lub pocztą W formie papierowej na adres stowarzyszenia: Tarnowska organi.acja
TUrystyczna, u. Wałowa 2/12, 33-100 TarnóW - w takim Wypadku ofertę nal€ży zlożyć W zamkniętej
kopercie, na której naleźy Umi€ścić nazwę i adres zamawiającego, nauwę iadres Wykonaw€y oraz
nazWę zadania, na któr€ skladana jest oferta Ub

2) W formie elektlonicżnej prresylając na adres e mai stowarżysz€n]a: lottot@Wp,p wypełniony
l podpisany skan oferty zapisany w folmacie PDf,

4. WVkonawca przed upływem terminu skladania of€rt moźe dokonywać umian, uzup€łnień oferty
(W trybie prżewidzianym dla jej przygotowania irlożenia) lub Wycofać ofertĘ (składając zamawiając€mu
W tym zakr€sie ośWiadczenie na piśmie).

vll. K.Ytelium oceny ofert
1, zamawialacv dokona ocenv ofert na oodstawle n

znaczeńie procentowe kryteriOm
(pżelicznik inf omacyjny)

Maksyma na ilość punktówjćkle może
otrzyńać oferta za dane kryter]um

cena (c) 60%

Doświadaenie w lealnacji 40%

1) Zasady oceny kryterl!m "cena" {c).

PUnkty za krytelium lend będą ob,&o.e w8 ponizlze8o Wroru,

CminPl(c)=-.Maxlc)

P] (c) iość ounktów iaki€ onzvma oferta "l za krvtelium 'cen.']
najniż9a cena 5połód w9Vstkich Ważnych ini€odrzuconych oiert;

cl
Max (c) makśVmalna ilość punktówjakie może otrzymać ofe^a za kńeliUm 'cena'

Ńą

2) zasady oceny krYt€r]Um "Doświadczeni€ W lea izacj] żamóWienia" (D),



PUnkty la kryte,ium cena będą obliclone wg poniżrego w.olU:

Di
Pl{D)= 

- 

.Max {D)
/J max

{D) ilość plnktów jakie otrzyma ot€rta "i" za kryterium "DoŚwiadczenie w lealizacji

Di iczba plojektóW oce.iane] ofe Y;

naiwvżsża liczba pro]ektów 5poślód wszv5tkich o cenianvch ofelt
Max (D) maksymalna ilość punktów jakie może otżymać oferta za kryterium "Doświadczeni€

w lea kacji zamówienia'

2. o§tateczna ocena punktowa ofeńY,
1} ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrąs oną do dwóch rniej5c po przec]nku,

2) ZamaWiający udzieli zamóWienia ternU WykonaWcy, który uzYska najwyższą licżbę pUnktóW

3)

4)

5)

w ostatecznej ocenie,
Za najkol.ystni€j5.ą żostanie Uznana oferta, niepod e8ająca odrzuceniu, która po zsumowanlU
punktów prżyznanych W poszcze8ó nych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów,
]eżeli nie można wybrać ofeńy najkorrystni€jszej z uwa8i na to, że dwi€ ub więc€j ofeńy
przedstawiają taki sam bilans ceny i innych krytelióW oceny ofert, zamawiający spośród tych of€rt
Wvbiela ofertę u ceną niższą,
]eżeli W postępowaniu prowadzonym W trybie zapytanie ofertowe8o, W którym jedynym klyterium
oceny of€rt jest €ena, nie można dokonać wyboru ofeńY najkorżystniejsrej że Wz8ędu na to, że

złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa WykonawcÓW, któny rożYli te ofeń, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, ofeńy dodatkowe nie mo8ą

zawielać cen Wyższych niż żaoferowane W pi€rwotnie zlożonych of€rtach,
Pned zawarciem Umowy Zamawiający może plowadżić dodatkowe negocjacje ż Wykonawcą, które8o
oferta została użnana za najkorżystniejsrą Ub z dwoma Wykonawcami, których of€rty zostałY
ocenione najwyżej, W szcze8ólności j€ś] ofeńy przekroczą kwoty, które żamawlający zamierza
plzelnaczyĆ.a realhację zamówienia Ub zaproponowane ceny W raźący sposób odbiegają od c€n
rynkowych, ]eżeli najnlż§za zlożona oferta przekracza cenę żakontraktowaną W budżecie, Zamawiający
plzeprowadzi ze Wszystkimi WykonaWcami negocjacje, ]eśll w WynikU negocjacji dojdżie do żmlany
treściofert, WykonaWca żobowiązanyjest żtożyć ofertę ostatecżną W terminle 2 dnl robocżych od dn]a

zakończenia negocjacji

6)

Vlll. Termin związania ofeńą
Termin zW]ązania ofena Wynosi30 dnilicząc od Uplywu terminu składan]a ofert,

lx. sposób porozumi€wania się zamawiająceto z Wkonaw€ami iosoby uprawnion€ do kontaktów
, Wykonawcami

1, W postępowan]u oferty, ośWiadczenia, wnioski, zawiadomien]a oraż informacje Zamaw]ający
i WykondWcy przekażUją piremnie/fuk5€r",/poprżez e mail,

2,

3,

W toku badania ]oc€ny ofert Zamaw]ający może źądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupelnień
dotyczących treści złożonych ofert, zamawiający może żądać UzUpelnienia lub poprawienia m.in.
ośWiadcz€ń, pełnomo€nictW, oczywistych błędów rachunkoWych,
osobą uplaWnioną do kontaktów siĘ z Wykonawcami w spraWi€ ninjejsz€go zapytania ofe owe8o jesti

Ąnieszka Ma.ur, te, 14 626 83 14, fak§ e m. ]|lottot@wp.pl

x. oferiy niepodlegające rorpalrreniu i odrrucone
1, ofeńy złożone po terminie skladania ofert, niepodpisan€,

2, zamaWlającyod.żUci ofertę jeżeli:
1) Wykon.Wca nie sp€lnia WarunkóW udziałU W postępowaniU
2) jest niewaźnd na podstaWie odrębnych prz€pisóW,

3) jej złożenie st.nowi cuyn nieuczciwej konkUrencji w
l993 l, o.WakżaniU nieu./ciwej ko,kUreńc.l,

nieczvtelne lub niekompletne nie będą

określonych W zapytaniu ofenoWym,

rożUmieniu !staWy z dnia 16 kwietn]a

UPł



jest niez8odna z zapytanlem ofeńowym, W tYm zawiera omrłk] powodujące istotne rozbieżności

z tleŚcią zapytania ofeńowego,
została zlożona plzez Wykonawcę, który w okresie 3 at przed Wszczęci€m postępowania

u powodu okoiiczności, za które ponos] odpowiedzia ność nie wykonal zawa ej z zamawla]ącym
Umowy W spfawie zamóWienia pUblicznego lub wykonał ją nienależycie, lub zostal zobowiązanY do
rapłaty na necz ZamaWiającego kary umownej,
została 

'ożona 
pnez Wykonawcę, z którym zamawiają€y rozw]ąu al albo WYpowiedżial albo odstąpił od

!mowy w sprawie zamówienia publiczne8o, z powodU okoliczności, za które Wykonawca ten ponosi

odpowiedżialność, jeże]i rozwiązanie a bo Wypowiedzeni€ urrowy albo odstąp]enie od niej nastąpilo

W okresle 3 lat przed Wszczęciem postępowania,

xl. lnformacja o formalnoś.iach, jakie powinny zostać dopełnione po wybone oferly W celu zawarcia

umowywsPrawlezamówienia pUblicznego
1. o Wybone ófeńy W wyniku postępowania prowadzone8o W nybie żapytania ofertowego Zamawiają€y

żawiadom] ni€zwlocznie na plśmie, ża pomocą faksu Ub drogą elektroni€zną Wykonawcę, które8o oferta
żostała WYbrana jako najkorzystniejsza spośród ofert zebranych.

2, ZamaWiającY przewidUje zawar€ie umowy w swojej siedzibie,
3. ]eźeiWykonawca, któle8o of€ńa żostanie Wybrana uchyisię od zawarcia umowy/ Zamawiający może

podpisać UmoWę z kole]nYm Wykonawcą, którego of€rta w postępowaniu Uzyskała kol€jno najwyższą
]iczbę pUnktów,

xll. zmiana zapńanla ofertoweto
Przed UpłYwem term]nu skladania ofeń zapytani€ ofertowe może zostać przez ZamaWiającego żmienione bez

podaWania przyczYn, W taklm wypadku ZamawiającY przedluży termin składańla ofert o nieżbędny czas, jeżeli

będzie to konieczne ż uwa8i na zakres Wprow.dzonych w zapytaniu ofeńowym zmian. Zmienione zapytanie

ofertow€ Zamawiający nieżWłoczn]e opub|ikuje na stronie internetowej !!$L|9!l3j!9!|pl W zakładce
pośWięconej zapytaniom ofertowym.

xlll. Unlewainienie po§tępowania
zamawiający jest UplaWnlony do odwolania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek

z ofert l bez podawania przyczyn, W szcżególności, gdy oferta najkorzystniej5.a p.żekracza kwotę jaką

zamaWiający może pneznaczyć na sfinansowanie zamóWienia. W takim wypadkU Wykonawcy ni€ przyslu8ują
źadne roszczenia W stosunkU do zarnawiającego, lnformację o zamknięc]u postĘpowania prowadżonego

W trybi€ żapytania ofe^owego bez dokonania wyboru oferty zamawiającY nlezwłocżn]e opub ikuje na §tronie

internetoWej Www,lot,tarnow,Dl W zaktadce pośWięconej zapytaniom of€rtowym,

xlv. lnrormacje dodatkow€
1, Wvkonawca w toku postępowania może żWracać się z pytan]ami o Wyjaśnienle niniejsżego żapytania.

odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie oraz zami€szczona na stronie
internetowej www,lot,tarnoW.ol w żakładce poświęcon€j zapńanlom ofeltowym Wyjaśnienia
zamies.czane na stronie internetow€j nie będą WskazYWać ani identyfikowaĆ podm]otu zadającego
pytanie, Zamawiają€y zastzega możliwość pożostawi€nia pytania b€z odpowiedż] W sytuacjijego ,lożenia
W terminie krótszym niż 3 dni prżed terminem skladania ofert,

2, z3pytanie ofertowe zostało zamieszczone na stroni€ ]nternetowej wWW. ot.talnow,ol W zakładce
poŚWięconej żapytaniom ofertoWym.

3, lnformacja o Wynikach postępowanla zostanie opublikowana na §tronie internetow€j stowarzysżenia
wWW. ot.talnow.pl W żakładce pośWięconej zapytaniom ofertowym,

4, lnformację o Udzie eniu zamówienia wtrybie zapytan]a ofe rtowe8o Za mawiający za m ieszcza śię na stronie
intern€towej WWW.]ot.talnow,o w żakład€e pośWięconej zapńanlom ofeltowym nieżWlocznie po

zawarciu umowy. W informacjio udzieleniu zamóWien]a podaje się prz€dmiot, zamóWienia, nażWę (flrmę)

albo imię i nażwisko, siedzibę wyblane8o WYkonawcy, a także cenę wybranej oferty,

4)

5)

6)

xv. Wykaz zalącżników do niniejszeto zapytania.
1) Formulalz oferty

Podpis kierown ka ZarnaWiającego

{ffiffi.?§fiiią



załqcznik do zopytonio aJertowego nr 24/2a18/RPaWM z dnia 20 11 2a18 r.

dn jo ---. -. -- - - -. -- - - --. - - -. -. -- - - - r-

FORMULARZ OFERTY
Niniejszym śklźdamy orertę w odpowiedzi na zapytan]e ofertowe nr 24/20t8lRPoWM , dnia 20 listopada 2018 r

w postępowan u prowadźonym prżeż T alnowską organizac]ę T!rystyczną o udzielenie zamówienia na wvkońa.ie zadan a]

pn. zatuąduanie projeklem pn. 
"zinteg.owany 

pro.|!lt tury§tycuny slbletionu Tahowski€go "Trasy Rowerowe

l{.tw. \łrYlon.wc}
{spóhl .ywlhE polhh Ńzwy l dl2g ..r|§rkh

wĘólal*óĄ

REGolv

tod ń,eFcowós.

Adres do łol.sponden.ja
lod m.F.owoś.

1)

2|

Podp 5 osoby/ o5ób UphwnionYch dożaci anażobowążań
cylv no pl3wnych

w mi€n u wykonawą

' ąa. b|lrb aj.n| ądąy @de 9 ldfh Nhń . doŃfu3dq dq fueh ńblg pó pąłhk,
*rb&arląwy*aww|bdrEprcwd.rd9@*erbuz,ńo,1,j+?@abq]ęloeeeoąolvAIadw&ann okftlab| qlPht

a ńqn@Ę ńwĘlo)@ lcfu4lrd.ń ] odżq} 6hd Ńt4ą uAr adwearyn. łnbol Pl||lu qrl ńfuk kldfu9r bł Ł-a0 @b*! vAl)

PREZES ZARZĄDU
ialŃslli olq.[n i(]a fu ĄllY(hł

11 /
u,"ffigt(Ą

1, ofeluj€ńYwykonan e pż€dm ol!,amów en a na żasadach okleś onych w zapytaniu of€ltowvń źaj

1) cENĘ BRUTTo| ,.,..,..,..,..,..,..,. | ż|, wlym PoDATE( vAT w wyroloś.i ,......... %:

. cena brutta alerty no zońerdć Mzysrkie karztf ńE.będne da plawidloweqó |9ykóndnid cdłaści pnEdniotu żdńówienio

1) żapożnaliśmy śę ż warunkam !dżalu w postępowaniu iwymaganiaml podanvm w zapYbn u oreńowym l plżyjmujemy je bez

2) śpeln amy warUnkiudzialU W postępowaniU okleś]one wzap}łaniu orenowvm,
3) ptednotuanówlen]aw}końańyź8odńieżwal!nkam ókl€ś onYmi w źapylan u ofe.towym,
4) pnedm or żamów enla wykonamyw temin e okleś onYm wzapYtanlu olenowym,
5) uważamyręrwiązan]ofertą pż€żokres 30dniod dna Upt}v!t€rm ńUśktadan a ol.rt,
6) w pnypadku wyboru nasz€j oreny jako najkotvstn]ejsźej żoboMążUjemy 9Ę do podplsó^]a uńowv w termńie i mi€jśc!

Wśkażanym pneż ża m aw ając€8o,
7) nrornuJ€my, żE wyból nasze; otenv ffi plowadżć do pown.nia u n]qo obowiążku podatkow€8o l3odni€

ż prż€p sam o podalkuod towalów iUs]ug (VAT odwrócony).
3 Do orenY .alącżań na§tępujące dokumentv ltańowiące integmlną .żęść of€rty: (naleźy wvm en]ć wszystkie Blączn]kl żalączone

jeśli wyma3an€ 4odn e ż za prła niem ofeńowym)



l *ir"*T:*", I §ii.o*jo'o"'n" łĄ ułł.opoLsl<ł "lj*,_T{iji'i§ I
zAtĄczNlK Do ZAPYTANlA oFERToWEGo NR24/2018/RPoWM

ZaWarta w dniu ..., W ,,,, pomiędzy|

Tarnowską or8anizacją Turystycżną, z siedzibą u , Wałowa 2/12, 33 100 TarnóW, NIP| 8733246592,
repre/entoWJną przeż .., zwanym dale| zamawiającYm,
a

,,,,,,,,,,,,... żwanYm dalej Wykonawcą.

Umowa żostaje zawarta na podstawie żapytania ofeńowe8o przeprowadzonego W oparciu o zasadę

konkurencyjności dla zamóWień, których Wartość nie przekracza 209.000 eUro netto.

§ l. Przedmiot umowy

1, Przedmiotem umowy jest podjęcie Współpracy pomiędzy stronami W zakresie zarządzania
Projekterr z8odrie l postanowieniami niniejszej urrowy,

2. WykonaWc€ ośWiadcża, iż posiada Wiedżę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, kadrowy,
finansowy i każdy inny niezbędny do Wykonania przedmiotU umowy,

3. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu umowy z należytą staldnnoŚcią przy

UWżg ędnieniu dostępnych mu Wiadomości5pecjalistycżnYch oraz obowiązujących przepisóW,

4. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy Wykorzysta na Własny kosżt Własny sprżęt,

5, Przedmiotem żamóWienia jest śWiadcżenie następującYch uslu8 w zakresie ?arżądzania
projektem pt, ,,ZinteBrowany prodUkt turystyczny subre8ionu Tarnowskie8o "Trasy RoWerowe
Po8órza""i

a. Wsparcie przy merytorycznej realizacji Projektu oraz informowanie z€mawiaiącego
o aktualnym stanie Wdrażania projektu, a także o Wszystkich sytuacjach mogących mieć
istotny Wpiyw na da szy przebieg Projektu;

b. Nadzór nad żgodnością rea iżacji Projektu ż harmono8ramem oraz Wnioski€m
o dolinansowanie;

c. Utrzymywanie stałych i bieżących kontaktów oraż żapewnienie przepływu informacji między
zamaWiającym a lnstytucją z€rządżającą RPo WM;

d. Bieżąca kontro]a z8odności trybu izakresu inwestycji z WYtyc2nymi lnstytucji Zarżądzającej
oraz pożostałymi dokumentarni;

e, PrzYgotowanie oraz prżekazanie Zamawiającemu wnioskóW o płatność na pod§tawie
dokumentów otrzymanych od zamaWiające80;

f, ReaIiżacja obowiążkóW dotyczących sprawozdaWcżości, W tym prżekazYWanie Wszystkich
nieżbędnych informacji prżez system s[2014 do ]nstytucji zalządzają.ej, W szcze8ó ności
dokumentacji przetar8oWej,

g, Prżygotowywanie dokumentóW W systemie sL 2014;
h, Wnioskowanie do lnstyttJcji Zalządżającej RPo WM o z8odę na Wprowadzenie zmian

W projełcie ini(jowanych pllel ldrraWlająceBo;
i, sporządzanie Wynikłych ze z8łoszonych izaakceptowanych przez lnstytUcję Zarżądzającą RPo

WM zmian Wniosku aplikacyjne8o do aneksu do umowy o dofinansowanie;
j, Przy8otowanje harmono8ramÓW płatności i przetargóW,

k. Kontrola dokumentóW przesyłanych przeż partneróW projektu,

l. L'trzymywanie bieżących kontaktóW ż partnerami projektu, w szczegó]ności W zakresie
niezbędnej dla rozliczenia projekt! dokumentacji.

iłą
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§ 2. Termin i miejsce realiża.jioraz odbió. zamóWienia

1, strony Ustalają na§tępujący terrnin realiżacji zamÓWienia: od 28.11.2018 r. do 27.08.2018 r.

2, Reaizacja zdmóWienia będżie uwżgędniać
ipartneran]i poprzeż pobyt na terenie biura
W terrninie wskazanym prżez ZamaWiające8o,

bieżące kontakty Wykonawcy z zamaWiającym
Zamawiającego co najmniej dwa raży W ty8odniu

§ 3. Wyna8rodż€nie

1, Tytułem wynagrodżenia za zrealiżowanie przedmiotu umowy zamaWiający zapłaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W kwocie ..,,..,,,..,,,,.,, 2ł netto plus na]eżny podatek VAT tj, .,,, zł brutto.

2. Płatność za prżedmiot zamóWienia będzie podzielona na róWne miesięczne wypłaty
Wyna8rodzenia począWszy od miesiąca listopada 2018 r. w kwocie.,,,...,,...,...., zł netto plus

należny podatek VAT,
3- Zapłata Wynagrodzenia nastąpi W terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT, prze]ewem

na rachunek bankowy WykonaWcy Wskazany na fakturże,
4. za datę zaplaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego,
5, cena, o której mowa W ust. 1, jest żgodna 2 ceną okreŚloną W przyjętej ofercie i W trakcie

Wykonywania umowy nle ule8nie amianie.
6. Wykonawca nie może zbywać ani prżelewać Wierzytelności powstałych W Wyniku realizacji

niniejszej umowy na rzecz innych podmiotóW,

§ 4. Postanowienia końcowe

1. lnte8ralną częścią umowy jest pełna treść zapytania ofertowe8o nr 24/2018/RPOWM oraz oferta

2. zmiany j użupełnienia lJmowy Wyma8tsją z8ody obu stron oraz zachowania formy pisemne,
W posta(iareksu pod rygorem nieważności,

3. Wszelkie spory związane ż realiżacją Umowy stionY będą rozstrzy8ać W pierwszej kolejności
polubownie w dfodze ne8ociacji, a w przypadku niemożliwości użyskania porożumienia
W terrrinie do 14 dni od daty przystąpienia do negocjacji, spory rożstrzy8ane będą przez sądy
poWs,,Pl hne WłaściWe dla siedzlby ZamaWiające8o,

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy są lub staną się nieważne ub nieskutecżne, nie
narusża to pożostałych postanowień umowy (klauzula salWatorYja).

5. W przypadku żiszczenia się prżesłanek, o których mowa W ust,3 strony niezwłocznie przystąpią
do ne8ocjacji ce]em zastąpienia nieważnego postanowienia innym waźnym, które będzie
najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia, a jak najpełniej będzie oddawać sens i wolę
stroc jakierru służyło nieważne postanowienie,

6, W sprawach niere8ulowanych niniejszą umoWą mają zastosowanie prżepisy Kodeksu cywilnego,
7, lJmowa została sporządzona W dwóch jednobrżmiących egzemp arzach, po jednym dla każdej ze

stron

r; P.r




