Rzeszów, 04.08.2020 r.
miejscowość, data
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: organizacja konkursu fotograficznego
Dotyczy projektu numer PLSK.01.01.00-00-0116/17, pn. „Góry bez granic – integracja sieci
szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”
Do niniejszego wydatku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych na podstawie art. 4 § 8.
W związku z realizacją projektu pt.: „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny
produkt turystyczny” zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługę: organizacja konkursu
fotograficznego.
I. ZAMAWIAJĄCY
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
Tel. +48 17 852 00 09
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konkursu fotograficznego, którego efektem będzie
promocja pogranicza polsko-słowackiego oraz pieszych szlaków górskich wraz z ich otoczeniem
przyrodniczym i kulturowym.
Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofertowego:
1. Kompleksowa organizacja konkursu fotograficznego – koordynowanie wszystkich zaplanowanych
zadań w bieżącej współpracy z Zamawiającym.
2. Opracowanie scenariusza przebiegu konkursu oraz regulaminu uczestnictwa w konkursie (w tym

tłumaczenie regulaminu oraz ewentualnych kart zgłoszeń na język słowacki).
3. Obsługa przyjmowania zgłoszeń. W tym weryfikacja zgodności nadesłanych zgłoszeń
z zasadami regulaminu konkursu, selekcja i przygotowanie prac do oceny kapituły konkursu.
4. Zamieszczenie ogłoszeń konkursowych w magazynie podróżniczym oraz Internecie (w tym
mediach społecznościowych). Efektem akcji promującej konkurs będzie osiągnięcie i
udokumentowanie minimum 50 000 odbiorców. W tym:
a) opracowanie grafik konkursowych (jednolity layout banerów/ogłoszeń/postów)
b) opracowanie tekstów do artykułów promocyjnych/postów
c) opracowanie raportu dokumentującego osiągnięcie minimalnych zasięgów odbiorców
akcji promocyjnej.
5. Wyłonienie i nagrodzenie laureatów:
a) powołanie kapituły oceniającej prace konkursowe, skupiającej min. 4 ekspertów
z dziedziny fotografii, marketingu i promocji turystycznej (w tym zabezpieczenie
ewentualnego wynagrodzenia dla członków kapituły);
b) organizacja posiedzenia kapituły oceniającej prace;

c) organizacja kameralnego wydarzenia promującego konkurs połączonego z nagrodzeniem
laureatów w Rzeszowie (do 25 uczestników, w tym: catering regionalny, sala, sprzęt
nagłaśniający itp.);
d) opracowanie graficzne, wydruk i oprawa dyplomów dla 3 laureatów i 20 wyróżnionych
osób w konkursie.
6. Zabezpieczenie nagród dla trzech laureatów konkursu. Zgodnie z zasadami wpisanymi
w Podręczniku Beneficjenta programu INTERREG PL-SK nagroda dla jednego uczestnika nie
może przekroczyć wartości 250 EURO.
7. Przekazanie Zamawiającemu nadesłanych zdjęć w celu wykorzystania do promocji
podkarpackiej turystyki.
8. Realizacja konkursu: 14 września - 31 października 2020 r.
9. Wyłonienie i nagrodzenie laureatów do 15 listopada 2020 r.
10. Sprawozdanie z zakończenia do 20 listopada 2020 r.
11. Warunki płatności: w terminie 7 dni po realizacji przedmiotu zapytania, akceptacji sprawozdania
z organizacji konkursu dokumentującego osiągnięcie minimalnych zasięgów i po złożeniu
rachunku/faktury przez Wykonawcę.

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UDZIAŁU OFERTY W OCENIE:
1. Wykonawca musi posiadać niezbędne zdolności techniczne i osobowe do realizacji zadań
określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia.
Sposób oceny warunku:
Oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat: iż dysponuje potencjałem
technicznym, sprzętowym i osobowym do realizacji zadania objętego niniejszym zapytaniem
(załącznik nr 2).
2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym.
Sposób oceny warunku:
Oświadczenie wykonawcy, iż nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązanie 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 przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (Załącznik nr 3)
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

2) Oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat: iż dysponuje potencjałem
technicznym, sprzętowym i osobowym (Załącznik nr 2)
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3)
4) Klauzula antykorupcyjna (Załącznik nr 4)
5) Oświadczenie RODO (Załącznik nr 5)
2. Ocena ofert: cena (40%) + nakład (30%) + zasięg social media (30%) = max. 100% = 100 pkt.
a). Uszczegółowienie elementów składowych oceny:
- cena (C) - 40% (cena brutto zaproponowana przez oferenta)
- nakład (N) – 30% (rozumiany jako liczba egzemplarzy jednego wydania czasopisma w jednym cyklu
wydawniczym w wersji drukowanej)
- zasięg social media (ZSM) – 30% (rozumiany jako łączna suma followersów w kanale Facebook
i Instagram dokumentowana na dzień złożenia oferty)
b). Sposób obliczenia punktacji:
cena (C): C= Cena najniższa/ Cena oferenta x 40
nakład (N): = Nakład oferenta/ Nakład oferenta o najwyższym nakładzie x 30
zasięg social media (ZSM): = ZSM oferenta/ ZSM oferenta o najwyższym zasięgu x 30
3. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty
przekracza wielkość określoną w budżecie projektu.
4. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać
Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty (pośrednie i bezpośrednie) oraz
składniki niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami niniejszego zapytania.
6. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
7. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy na realizację zmówienia.
9. Unieważnienie postępowania nie uprawnia Oferentów do żądania od Zamawiającego
jakiegokolwiek odszkodowania bądź rekompensaty z tytułu kosztów (pośrednich i bezpośrednich)
związanych ze złożeniem oferty.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z opisem z treścią zapytania, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
11. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta, którego oferta została
poprawiona.
V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VI. 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) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
d) będzie zawierała rażąco niską cenę,
e) nie będzie zawierała wszystkich kompletnych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń lub podpisów,
f) nie zostanie udzielona odpowiedź – w trakcie procedury weryfikacji oferty
VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,
ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów
lub
b) drogą elektroniczną (skan oferty oraz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków określonych zapytaniem) na adres e-mail: e.borowiak@podkarpackie.travel
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający przed ostatecznym wyborem
oferty zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do przedłożenia przesłanej uprzednio oferty na
piśmie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych zapytaniem lub ich
kopii zatwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Termin składania ofert upływa 11.08.2020 r. do godz. 14:00. Za datę i godzinę złożenia oferty
uznaje się datę i godzinę jej skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie datę stempla
pocztowego.
3. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi dnia 14.08.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania
dodatkowych pytań lub przedłożenia pisemnych wyjaśnień przez Oferenta/Oferentów.
Oferent/Oferenci powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego
terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie odrzucona.
6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym
dniu roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.
7. W przypadku braku dokumentów i oświadczeń wymaganych niniejszym zapytaniem pomimo ich
wskazania w formularzu ofertowym, Zamawiający wezwie Oferenta do niezwłocznego (nie dłużej niż
3 dni robocze) uzupełnienia ww. dokumentów i oświadczeń pod rygorem odrzucenia oferty.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie/e-mailowo
Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych niniejszym zapytaniem podlega
odrzuceniu.

3.

Powodem do odrzucenia oferty będzie także podanie ceny przewyższającej zaplanowany
budżet, w takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości punktowej,
jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty zaplanowanej w budżecie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowanie do Zamawiającego z jakimikolwiek
roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach
projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku
unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź
będzie się uchylał od podpisania umowy i realizacji przedmiotu zamówienia (nie podpisze
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) – Zamawiający zastrzega
możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w przedmiotowym postępowaniu
otrzymał kolejną najwyższą liczę punktów na liście rankingowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych pomyłek pisarskich lub
rachunkowych w treści oferty oraz jej załączników o czym poinformuje Wykonawcę. Jeżeli
Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty, oferta tego
Wykonawcy zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołania lub innego zaskarżenia decyzji
Zamawiającego podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.
11. Zawarcie umowy/zlecenia z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 2 tygodni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
IX. KOD I NAZWA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79952100 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
92312000 - Usługi artystyczne
79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze
X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI ZMIAN UMOWY
1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dla swej ważności wymaga dochowania formy pisemnej.
2. W przypadku wyżej określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
5% wartości umowy.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
4. Warunki płatności: w terminie 7 dni po wykonaniu przedmiotu umowy i po złożeniu rachunku
przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego i po

przekazaniu sprawozdania merytorycznego dokumentującego osiągnięcie zasięgów minimalnych
określonych niniejszym zapytaniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a w
przypadku ich naruszenia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane naruszeniem
przepisów względem osób trzecich.
6. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś
z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć;
b) zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,
między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu
realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy lub z powodu opóźnień innych
wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przy
dochowaniu należytej staranności.
XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Oferenci zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz
art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Załączniki do niniejszego zapytania stanowią jego integralną cześć.
3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 852 00 09, adresy e-mail:
e.borowiak@podkarpackie.travel oraz i.dziubek@podkarpackie.travel Osobami wyznaczonymi do
kontaktów są: Ewa Borowiak oraz Izabela Dziubek.
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy zawierające informacje na temat: iż dysponuje potencjałem
technicznym, sprzętowym i osobowym
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4: Klauzula antykorupcyjna
Załącznik nr 5: Oświadczenie RODO

