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TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
Siedziba i biuro stowarzyszenia: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów 

adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów  
 

www.lot.tarnow.pl        e-mail: lottot@wp.pl 
KRS: 0000380404,   NIP: 8733246592,   REGON: 121867751 

___________________________________________________________________________ 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/ENO1 
z dnia 3.11.2020 r.   

 
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA  

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie 
przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych na wykonanie zadania pn.  
 

Wykonanie i montaż elementów małej infrastruktury na terenie czterech winnic  
(nazwa zadania) 

 
Rodzaj zamówienia: ROBOTA BUDOWLANA 

(usługa/dostawa/robota budowlana) 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Tarnowska Organizacja Turystyczna, KRS: 0000380404, NIP: 8733246592, adres siedziby: ul. Wałowa 2/12,  
33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów, adres strony internetowej: 
www.lot.tarnow.pl, telefon: /14/ 626 83 14, adres e-mail: lottot@wp.pl. 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
1. Informacje ogólne: 
1.1. Zapytanie ofertowe związane jest z zadaniem publicznym pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej winnic 

na obszarze ENOTarnowskie”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.  
1.2. Zapytanie ofertowe podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego www.lot.tarnow.pl  

w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym. 
1.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
2.1. Kod CPV: 

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
2.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż elementów małej infrastruktury na terenie 

czterech winnic. 
2.3. Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj: 

• Część I: Ławka x 4 szt. 
• Część II: Kosz na śmieci x 4 szt. 
• Część III: Tablica drewniana, informacyjna z zadrukiem wg przesłanego przez Zamawiającego 

projektu, ok. 2 m x 1,5 m x 4 szt. 
• Część IV: Stojak na rowery x 4 szt. 
• Część V: Witacz tzw. marker miejsca x 4 szt. 
• Część VI: Drogowskaz informacji turystycznej x 4 szt. 

                                                           
1 Tryb stosowany w przypadku zamówień o wartość szacunkowej przekraczającej kwotę 5.000 zł brutto, lecz nie większej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy. 

http://www.lot.tarnow.pl/
mailto:lottot@wp.pl
http://www.lot.tarnow.pl/
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• Część VII: Ramka do fotografowania o wymiarach ok. 4 m x 2 m 
 
Każdej części odpowiadają poszczególne Projekty, koncepcje oraz schematy poszczególnych elementów małej 
infrastruktury stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. 

 
1) Wymagania dotyczące wykonania elementów małej infrastruktury – dotyczy każdej części zamówienia: 

a) Wykonawca wykona każdy z elementów małej infrastruktury w wersji zgodnej z ich projektem 
graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem ostatecznie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy małej infrastruktury przy użyciu własnych narzędzi  
i z wykorzystaniem własnych materiałów. 

c) Każdy z elementów małej infrastruktury musi być wykonany z materiału zapewniającego niezmienność 
kolorystyki oraz trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych.  

d) Materiały użyte do wykonania elementów małej infrastruktury muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie 
Prawo budowlane.  
 

2) Dostawa i miejsca montażu elementów małej infrastruktury:  
a) Dostawa i montaż poszczególnych elementów małej infrastruktury nastąpi sukcesywnie w zależności 

od potrzeb Zamawiającego, na koszt i staraniem Wykonawcy w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, tj.: 

- Gmina Pleśna: Dąbrówka Szczepanowska (dla wszystkich części zamówienia), 

- Gmina Pleśna: Szczepanowice (dla części zamówienia I – VI), 

- Gmina Ryglice: Wola Lubecka (dla części zamówienia I – VI), 

- Gmina Iwkowa: Połom Mały (dla części zamówienia I – VI). 
b) Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę właścicieli winnic na montaż elementów małej 

infrastruktury na należącym do nich terenie. 
c) Dostawa i montaż poszczególnych elementów małej infrastruktury będzie następowała na podstawie 

oddzielnych zamówień składanych przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy, w których 
określone zostaną: rodzaj elementu małej infrastruktury i dokładne miejsce jego montażu. 

d) Wykonawca dostarczy zamówiony element małej infrastruktury na miejsce i dokona jego montażu  
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego danego zamówienia zgodnie z lit c). 

e) Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu montażu każdego z elementów małej infrastruktury 
uporządkować teren prac. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie montażu elementów małej infrastruktury należą do Wykonawcy. 

f) Koszt i ryzyko transportu elementów małej infrastruktury na miejsca ich montażu oraz koszt montażu 
ponosi Wykonawca. 
 

3) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem  
i montażem elementów małej infrastruktury. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji 
zamówienia istniejących urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego 
do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt i własnym staraniem. W razie 
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego w tym zakresie terminu, Zamawiający może zlecić 
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego uszkodzonego lub zniszczonego w toku realizacji 
zamówienia urządzenia, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzeżeniem wcześniejszego 
pisemnego wezwania Wykonawcy pod rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym 
celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni. 
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4) Odbiór elementów małej infrastruktury – dotyczy każdej części zamówienia: 
a) Każdy z elementów małej infrastruktury będzie podlegał odrębnemu protokolarnemu odbiorowi przez 

Zamawiającego.  
b) Miejscem odbioru poszczególnych elementów małej infrastruktury będzie miejsce ich montażu. 
c) Zamawiający przystąpi do czynności odbioru danego elementu małej infrastruktury każdorazowo  

w terminie do 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego 
gotowości do jego odbioru. 

d) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady zamontowanego elementu małej 
infrastruktury, w tym wady fizyczne lub jego niezgodność z ostatecznie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem albo wady w montażu 
elementu małej infrastruktury, Zamawiający może odmówić jego odbioru do czasu usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych wad lub niezgodności. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół,  
w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady lub niezgodności zamontowanych elementów 
małej infrastruktury, a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych na swój koszt  
i ryzyko dostarczyć i zamontować element małej infrastruktury wolny od wad i/lub z poprawioną 
treścią albo poprawić jego montaż i zgłosić Zamawiającemu na adres e-mail gotowość do jego 
ponownego odbioru.  

e) Za wady elementu małej infrastruktury uznaje się także w szczególności: złą jakość tekstu, grafiki, 
niewłaściwą kolorystykę, użycie materiałów niezgodnych z określonymi przez Zamawiającego 
parametrami, wykonanie elementu małej infrastruktury niezgodne z zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego projektami, nieestetyczne wykonanie, zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne, 
niewłaściwy montaż, etc. 

f) W razie nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym w lit. d) ujawnionych przy odbiorze 
wad elementu małej infrastruktury lub jego niezgodność z ostatecznie zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz schematem, Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

g) Jeżeli w toku czynności ponownego odbioru zostaną ponownie stwierdzone wady, w tym wady 
fizyczne zamontowanego elementu małej infrastruktury lub jego niezgodność z ostatecznie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego jego projektem graficznym, projektem, koncepcją oraz 
schematem, albo wady w montażu, Zamawiający może, według własnego wyboru: 

- ponownie sporządzić protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady lub niezgodności 
zamontowanego elementu małej infrastruktury i wyznaczyć Wykonawcy termin, nie dłuższy jednak niż 
2 dni robocze, na dostarczenie elementu małej infrastruktury wolnego od wad i/lub z poprawioną 
treścią, albo na poprawienie jego montażu, lub 

- od umowy odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie kolejnych 7 dni bez 
konieczności wyznaczania mu dodatkowego terminu, i naliczyć mu karę umowną, o której mowa  
w projekcie (wzorze) umowy. 

h) Wszelkie koszty usunięcia wad zamontowanych elementów małej infrastruktury (w tym koszty 
demontażu wadliwych elementów małej infrastruktury oraz koszty ich ponownego wykonania, 
dostarczenia lub montażu) w całości obciążają Wykonawcę. 

i) Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru ostatniego z zamontowanych elementów małej infrastruktury objętych przedmiotem 
zamówienia. 

 
5) Warunki płatności wynagrodzenia – dotyczy każdej części zamówienia: 

a) Za wykonanie przedmiotu części zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
podanej w złożonej ofercie Wykonawcy, ustalone na podstawie wyszczególnionych tam cen 
jednostkowych za poszczególne elementy małej infrastruktury, niezmiennych w czasie trwania umowy 
oraz ilości rzeczywiście wykonanych/zamontowanych i odebranych przez Zamawiającego elementów 
małej infrastruktury. 
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b) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że jego niedoszacowanie, 
pominięcie elementów oraz brak rozpoznania zakresu prac nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia. 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w tym koszt użytych materiałów, opakowania, transportu elementów małej infrastruktury do 
wskazanej lokalizacji i ich montażu oraz inne koszty mające wpływ na wykonanie zamówienia.  

d) Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Wykonawcy w częściach każdorazowo wyłącznie po faktycznym 
wykonaniu/zamontowaniu przez Wykonawcę zamówionego elementu małej infrastruktury  
i protokolarnym jego odebraniu przez Zamawiającego. W każdym takim wypadku należna część 
wynagrodzenia będzie obliczana wg podanej w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowej za dany rodzaj 
elementu małej infrastruktury.  

e) Podstawą zapłaty należnej Wykonawcy części wynagrodzenia każdorazowo będzie dostarczona faktura 
wystawiona przez Wykonawcę po protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
wykonanych/zamontowanych przez Wykonawcę elementów małej infrastruktury. 

f) Zapłata każdej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi z dołu przelewem w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze /rachunku. 

g) Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
h) Cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 
6) Gwarancja jakości – dotyczy każdej części zamówienia: 

a) Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji 
jakości. Gwarancja obejmuje w szczególności niezmienność kolorystyki elementów małej 
infrastruktury oraz trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych. 

b) Okres gwarancji liczony jest oddzielnie dla każdego z elementów małej infrastruktury - od dnia 
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru danego z zamontowanych 
elementów małej infrastruktury objętych przedmiotem zamówienia. 

c) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady elementów małej infrastruktury (np. pękanie, rozklejanie, 
odklejanie, rdzewienie lub odbarwienia, itp.) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i swoim 
staraniem do ich gwarancyjnej naprawy, a jeśli to niemożliwe, do wymiany na wolne od wad,  
w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego na adres e-mail 
Wykonawcy.  

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady elementu małej infrastruktury lub nie 
dokona jego wymiany na wolne od wad w ustalonym w lit. c) terminie, Zamawiający jest uprawniony 
do naliczenia Wykonawcy kary umownej, a ponadto może zlecić usunięcie wady lub wymianę 
wadliwego elementu małej infrastruktury na wolne od wad, osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, z zastrzeżeniem wcześniejszego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod rygorem wykonawstwa zastępczego  
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni.  

e) Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę elementu małej infrastruktury lub wymienić na wolne od 
wad w miejscu montażu elementu małej infrastruktury, chyba że dla usunięcia wady konieczne jest 
przeniesienie rzeczy w inne miejsce – w takim przypadku Wykonawca przeniesie element małej 
infrastruktury na własny koszt i na własne ryzyko. 

f) Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie uchybiają jego uprawnieniom  
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 
 

7) Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kary umowne, prawo do odstąpienia od 
umowy, określa projekt (wzór) umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Projekt (wzór) 
umowy jest wspólnym wzorem dla każdej części zamówienia. 
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3. Nie dopuszcza się / dopuszcza się2 składania ofert wariantowych. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 25 grudnia  
2020 r. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
ostatniego z zamontowanych przez Wykonawcę elementów małej infrastruktury objętych przedmiotem 
zamówienia.  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW (O ILE DOTYCZY):  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2) złożą prawidłowo sporządzoną ofertę. 
3) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże3, że posiada 
wymagane kompetencje lub uprawnienia ………………………………………4  
Weryfikacja ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w ofercie.  

b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże5, że: 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże6, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ……………………………7 zł: 
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie 

spełnia” na podstawie załączonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania 
ofert.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 
ppkt 3 lit. a - c winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ppkt 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.  
 

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolna liczbę zadań zamówienia. Wykonawca 

może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta musi obejmować cały 
przedmiot zamówienia w danej części i odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

2. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie i traktowana jako odrębne postępowanie. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym 

poprzez wypełnienie FORMULARZA OFERTY według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania.  

4. Wykonawca winien określić cenę brutto oferty poprzez wycenę wszystkich elementów zamówienia 
zgodnie z załącznikiem nr 1 - FORMULARZ OFERTY. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego wykonania pełnego zakresu zamówienia, oraz wszystkie inne koszty mające 

                                                           
2 Skreślić niepotrzebne. 
3 Skreślić niepotrzebne. 
4 Wpisać jakie: w szczególności: koncesje, zezwolenia, licencje lub jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku zamówienia na usługi – wykonawca ma status członka w określonej organizacji, od którego 
uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
5 Skreślić niepotrzebne 
6 Skreślić niepotrzebne 
7 Podać wymaganą wysokość ubezpieczenia. 
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wpływ na wartość oferty. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegać zmianom  
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy  
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie 
będzie poprawiał ustalonego podatku VAT.  

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, tj. do pełnego grosza i określać wartość wykonania przedmiotu zamówienia na dzień złożenia 
oferty zgodnie z ustalonym terminem. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór tej oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku.  

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

9. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych  
w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona, w szczególności na 
podstawie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do 
jakich czynności upoważniona jest osoba. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną 
do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć  
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę.  

11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 listopada 2020 r. do godziny 11:00 włącznie.  
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego.  
3. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: 

1) osobiście lub pocztą w formie papierowej na adres Zamawiającego: Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów – w takim wypadku ofertę należy złożyć w zamkniętej 
kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz 
nazwę zadania, na które składana jest oferta lub  

2) w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail: lottot@wp.pl wypełniony i podpisany skan oferty 
zapisany w formacie PDF. 

4. Opakowanie oferty należy opisać następująco: 
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 

„Oferta na zadanie – Wykonanie i montaż elementów małej infrastruktury na terenie czterech winnic – część 
…… zamówienia” 

 
UWAGA:  
• W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. 
• W przypadku składania oferty w formie elektronicznej tytuł e-mail zawierającego ofertę należy opisać  

w ten sam sposób.  

mailto:lottot@wp.pl
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Skutki zaadresowania koperty lub zaadresowania i zatytułowania e-maila zawierającego ofertę niezgodnie  
z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  
z nieprawidłowego oznakowania koperty, e-mail zawierającego ofertę lub brak którejkolwiek informacji 
podanych w niniejszym punkcie. 
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać zmian, uzupełnień oferty  

(w trybie przewidzianym dla jej przygotowania i złożenia) lub wycofać ofertę (składając Zamawiającemu  
w tym zakresie oświadczenie na piśmie). 

 
VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 listopada 2020 r. o godzinie 11:30. 
2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności  

z warunkami niniejszego zapytania. 
3. Z przebiegu postępowania Zamawiający sporządza protokół. 

 
VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Zamawiający przeprowadza ocenę ofert złożonych przez Wykonawców zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
2. Wybór oferty na poszczególne części zamówienia dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:  

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 
Cena (C) 100 % 50 punktów 

 
3. Wykonawca musi podać cenę za realizację zamówienia, na określoną część – wartość brutto podana  

z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem konkretnej części przedmiotu zamówienia. 

4. Punktacja w kryterium nr 1 „Cena (C)” – kryterium będzie wartościowane na podstawie ceny podanej 
przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

5. Następnie zostanie obliczona ilość punktów wg wzoru: 
 

Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:  

Pi (C) =  
Ci

C min
 • Max  (C) 

gdzie: 
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 
6. Ostateczna ocena punktowa oferty. 

1) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w ostatecznej ocenie.  
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.  
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z ceną niższą. 

file:///C:%5CUsers%5CAdmin%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5CGosia%5CAppData%5CLocal%5CUsers%5CGosia%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5CGosia%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CUsers%5CGosia%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5Cum%5CDesktop%5CSIWZ%202009%5CSIWZ%202016%5C%C5%9Bmieci%20na%20wz%C3%B3r.doc#_O_F_E
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5) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego, w którym jedynym kryterium 
oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą 
zawierać cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.  

6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały 
ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen 
rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający 
przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany 
treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia negocjacji. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania oferta wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I OSOBY UPRAWNIONE  

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 
1. W postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail. 
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może żądać uzupełnienia lub poprawienia m.in. 
oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych.  

3. Osobą uprawnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów się z Wykonawcami w sprawie niniejszego 
zapytania ofertowego jest: Agnieszka Mazur, tel. 14 626 83 14, e-mail: lottot@wp.pl. 

4. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści 
niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do Wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona 
na stronie internetowej www.lot.tarnow.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym. Wyjaśnienia 
zamieszczane na stronie internetowej nie będą wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego 
pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia 
w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert.    

 
XI. OFERTY NIEPODLEGAJĄCE ROZPATRZENIU I ODRZUCONE.  
1. Oferty złożone po terminie składania ofert, niepodpisane, nieczytelne lub niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  

1) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym, 
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym, w tym zawiera omyłki powodujące istotne rozbieżności  

z treścią zapytania ofertowego, 
5) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania  

z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Zamawiającym 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej,  

6) została złożona przez Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ten ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło  
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

mailto:lottot@wp.pl
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XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. O wyborze oferty w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający 

zawiadomi niezwłocznie na piśmie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Wykonawcę, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert zebranych. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta na konkretną część zamówienia zostanie wybrana spośród złożonych ofert 
jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodna z projektem (wzorem) stanowiącym załącznik nr 
2 do zapytania ofertowego (Projekt (wzór) umowy jest wspólnym wzorem dla każdej części zamówienia). 

3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach danej części uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta w postępowaniu uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów w ramach danej części zamówienia. 

5. Informację o udzieleniu zamówienia na daną część zamówienia Zamawiający zamieszcza się na stronie 
internetowej www.lot.tarnow.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym, niezwłocznie po 
zawarciu umowy. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się przedmiot zamówienia, nazwę (firmę) 
albo imię i nazwisko, siedzibę wybranego Wykonawcy, a także cenę wybranej oferty. 

 
XIII.  ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Przed upływem terminu składania ofert zapytanie ofertowe może zostać przez Zamawiającego zmienione bez 
podawania przyczyn. W takim wypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o niezbędny czas, jeżeli 
będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmian. Zmienione zapytanie 
ofertowe Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej www.lot.tarnow.pl w zakładce 
poświęconej zapytaniom ofertowym. 
 
XIV.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający jest uprawniony do odwołania postępowania w całości lub w części lub jego zamknięcia w całości 
lub w części bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyn, w szczególności, gdy oferta 
najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie danej części 
zamówienia. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  
Informację o odwołaniu postępowania w całości lub w części lub jego zamknięcia w całości lub w części bez 
wybrania którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyn, Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie 
internetowej www.lot.tarnow.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym. 
 
XV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE RODO 
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w niniejszym postępowaniu. Do 
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy  
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust.  
4 RODO). 

2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy 

http://www.lot.tarnow.pl/
http://www.lot.tarnow.pl/
http://www.lot.tarnow.pl/
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w postępowaniu, Wykonawca składa w formularzu ofertowym oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
 
 

XVI.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi 
uczestniczących w niniejszym postępowaniu lub reprezentujących tych Wykonawców, że:  

1) Administratorem ich danych osobowych jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, KRS: 0000380404, 
NIP: 8733246592, adres siedziby: ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Rynek 7, 
33-100 Tarnów, adres strony internetowej: www.lot.tarnow.pl, telefon: /14/ 626 83 14, adres e-mail: 
lottot@wp.pl.  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora jest możliwy pod adresem: 
lottot@wp.pl.  

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia 
niniejszego postępowania w procedurze zapytania ofertowego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby – pracownicy Zamawiającego lub podmioty, którym 
przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa oraz instytucje na mocy 
wiążących umów (np.  w celu rozliczenia środków unijnych). 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
6) Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest 

wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie niniejszego zapytania, 
a brak ich podania uniemożliwi udział Wykonawcy w tym postepowaniu;  

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Osoby, której dane dotyczą posiadają: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA 

1) Formularz oferty, 
2) Projekt (wzór) umowy (Projekt (wzór) umowy jest wspólnym wzorem dla każdej części zamówienia) 
3) Projekty, koncepcje oraz schematy poszczególnych elementów małej infrastruktury. 

 
 

…………………………………………………….. 
Podpis Kierownika Zamawiającego 
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