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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018/RPOWM 

z dnia 14 lutego 2018 roku 
 

TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia 
kosztu: zorganizowania i przeprowadzenia tzw study Press w ramach projektów pn. „Wzrost 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I”  

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie dwudniowej 
wizyty studyjnej dziennikarzy tzw. Study Press w trakcie którego dziennikarzom zostaną 
zaprezentowane zrealizowane w ramach projektu inwestycje w ramach projektu pn. „Wzrost 
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I” według następującej 
specyfikacji: 

 uwzględnienie we wszelkich materiałach związanych z realizacją usługi zadruku logotypów 
graficznych, wzorów oraz wytycznych ujętych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dla umów 
podpisanych do 31 grudnia 2017 r.), KSIĘDZE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Systemie 
Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego 

 Zamawiający przesyła tekst i materiały graficzne takie jak fotografie, szkice, rysunki do 
umieszczenia na materiałach np. program study Press 

 Grupa dziennikarzy która weźmie udział w study Press to ok. 10 osób (nie mniej niż 9) 

 Przygotowanie dla dziennikarzy biorących udział w study Press opisu wszystkich inwestycji 
objętych projektem oraz materiałów foto po min 5 zdjęć każdej inwestycji w tym materiałów 
prasowych, 

 Zapewnienie na potrzeby usługi Busa, wyżywienia i noclegów dziennikarzy (1 noc w pokojach 
dwu osobowych w standardzie 3 gwiazdek) 

 montaż na terenie powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego i Miasta Tarnowa 
(terminy ustalone indywidualnie z zamawiającym) 

 pełen kolor wydruku 

 matowy laminat 

 odporne na działanie warunków atmosferycznych 

 minimum 2 lata gwarancji 
 

Inwestycje objęte study Press: 
Zadanie 1: Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół niej (Tuchów) 
Zadanie 2: Budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka (Pleśna) 
Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu w Łowczówku (Pleśna) 
Zadanie 4: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Szczurowa 
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Zadanie 5: Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem 
(Ryglice) 
Zadanie 6: Budowa obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej (Borzęcin) 
Zadanie 7: Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Iwkowa 
(Iwkowa) 
Zadanie 8: Budowa Rotundy – Centralnego Punktu Informacyjnego „ŹRÓDLANEGO SZLAKU” na 
terenie parku w centrum miejscowości Gromnik (Gromnik) 
Zadanie 9: Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Zakliczyn (Zakliczyn) 
Zadanie 10: Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów – zwiększenie 
atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego (Czchów) 
Zadanie 11: Budowa infrastruktury do obsługi turystyki rowerowej w gminie Ciężkowice poprzez 
budowę wiosek rowerowych w miejscowościach Jastrzębia i Bruśnik (Ciężkowice) 
 
Zapytanie ofertowe związane jest z realizacją projektów pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej  
i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR. 
Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 

II. Informacje ogólne.  
1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.  
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 

III. Informacje dodatkowe.  
1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej czynności lub działalności.  
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania   
i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.  
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. 
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  
2.Oferta powinna zawierać:  
- Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,  
- Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,  
- Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych, 
 

V. Kryteria oceny oferty.  
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował1: 

a) ceną złożonej oferty. 
b) jakością wykonania usługi/towaru, 
c) czasem realizacji,  

 
VI. Czas realizacji. 
lipiec – grudzień 2018 r. 
 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



VII. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie 
niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego zapytania ofertowego. 
 

VIII. Termin i miejsce składania ofert  
Ofertę należy złożyć do dnia 01 marca 2018 roku do godz. 14:00 włącznie. Ofertę można składać 
mailem lub w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: TARNOWSKA ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, w formie elektronicznej skan wypełnionego i 
podpisanego dokumentu w formacie PDF na adres e-mail: lottot@wp.pl, Tel / 14 626 83 14. Oferty 
złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

Uprzejmie informujemy, że:  
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez 
podania przyczyny  
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty  
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez 
poinformowania oferenta  
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie 
ofertowe jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. 
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/2018/RPOWM z 14 lutego 2018 roku 

 

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, 

wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380404 

 
II. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA 
 

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Nr telefonu ….…………………………………… E – mail..…………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktu...…………………………………………………..………… 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: zorganizowania i przeprowadzenia tzw study Press w ramach projektów pn. „Wzrost atrakcyjności 
turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I”  
 

 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
 

Zgodnie z pkt. I zapytania ofertowego   
 
IV. CENA 

 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę razem brutto …………………….……….. zł w tym VAT ………………. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....). 

 

V.  OŚWIADCZENIE OFERENTA: 
 

1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr 11/2018/RPOWM  

z  14.02.2018 roku. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot zamówienia 

wykonam terminowo i bez zastrzeżeń.  

2. Oświadczam, że znane są mi źródła finansowania przedmiotu objętego niniejszym zapytaniu ofertowym.  

W razie wycofania mojej oferty już po jej wyborze przez Zamawiającego w przypadku poniesienia strat                  

z tego powodu przez Zamawiającego zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości jakiej powstały włącznie 

do wysokości wartości projektu w ramach którego prace/usługi objęte rozeznaniem miały być realizowane.  

3. Oświadczam, że oferta została sporządzona świadomie w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 

posiadaną wiedzę i doświadczenie. Posiadam również umocowanie do złożenia niniejszej oferty ze strony 

Oferenta. 

 
 
 

 (pieczęć/podpis osoby upoważnionej) 
 


