
 

 

Rumia, 30.10.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 521/2017/10 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu 

przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ogólnopolskie 

Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na usługę publikacji artykułu prasowego 

wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu internetowym. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą przy ul. Odrowąża 4, 05-270 Marki 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020” oraz „Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Kod CPV zamówienia: 

79970000-4 Usługi publikacji  

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułu płatnego w prasie codziennej o 

zasięgu regionalnym (całe województwo pomorskie) wraz z emisją w wydaniu 

internetowym. 

3. Warunki publikacji 

a) Artykuł prasowy 

 Artykuł prasowy, którego treść zostanie dostarczona przez Zamawiającego, powinien być 

opublikowany wraz ze zdjęciami dostarczonymi przez Zamawiającego w formie reklamy 

tekstowej. 

 Publikacja artykułu prasowego ma nastąpić w codziennej, płatnej prasie regionalnej o 

zasięgu całego województwa pomorskiego. 

 Publikacja artykułu prasowego obejmuje 1 (jedną) emisję w wydaniu o nakładzie 

powyżej 15 tys. egzemplarzy, wydanie od poniedziałku do czwartku. 

b) Publikacja w internetowa 

 Publikacja na stronie internetowej Wykonawcy obejmuje upublicznienie tekstu i zdjęć w 

formie reklamy - artykułu sponsorowanego w serwisie lokalnym, będącym 

odpowiednikiem prasy regionalnej o zasięgu oddziaływania na całe województwo 

pomorskie. 

 Publikacja w Internecie obejmuje abstrakt materiału tekstowego oraz zdjęcia, które 

zostaną opublikowane w formie artykułu prasowego. Abstrakt o objętości ok. 3000 

znaków dostarczy Zamawiający. 

c) Teksty i zdjęcia służące do wykonania usługi zostaną dostarczone przez Zamawiającego w 

terminach wskazanych w Rozdz. IV Zapytania Ofertowego. 

 



 

 

4. Wytyczne dotyczące promocji 

a) W artykule zostaną użyte znaki graficzne wskazane przez Zamawiającego, w tym znaki 

graficzne Zamawiającego, partnerów projektu oraz wymagane dla projektów 

dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

b) Szata graficzna jest określona przez księgę identyfikacji wizualnej, dostępnej pod adresem: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10197/93812/KIW_CMYK_09102015.pdf/980

34c0e-8665-467d-a4c2-779e8c0b3c37 

c) Szata graficzna artykułu musi być zgodna z Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a w szczególności z 

załącznikiem 11 do Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Wytycznymi w zakresie informacji i 

promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

UWAGA: Wykonawca przed opublikowaniem tekstu w prasie i w Internecie jest zobowiązany 

przedstawić projekt graficzny do akceptacji Zamawiającego. 

5. Dodatkowe wymagania: 

Archiwizacja – dostarczenie 5 egzemplarzy gazety z artykułem oraz danych o oglądalności 

artykułu w Internecie (statystyka odsłon) 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany według następującego harmonogramu: 

1. Publikacja w prasie - do 7 grudnia 2017 

2. Publikacja w wydaniu internetowym - do 15 grudnia 2017, wliczając zakończenie  

tygodniowego okresu emisji artykułu w Internecie. 

3. Przekazanie materiałów do publikacji przez Zamawiającego – do 30 listopada 2017 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę. 

2. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do 

zapytania wzorem (Załącznik 1). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  

3. Oferta powinna zawierać: 

a) cenę całkowitą brutto podaną w złotych polskich z dokładnością nie większą niż 2 miejsca 

po przecinku, obejmującą wszystkie składowe koszty niezbędne do wykonania zamówienia; 

b) dane Oferenta: nazwę i adres, numer telefonu i adres email; 

c) datę sporządzenia oferty. 

4. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

(Załącznik 2). 

5. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu winni do czasu składania ofert 

odwiedzać oraz stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi 

aktualizacjami i wyjaśnieniami do niniejszego zapytania ofertowego. 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej oraz ofert wariantowych na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

http://www.rpo.pomorskie.eu/documents/10197/93812/KIW_CMYK_09102015.pdf/98034c0e-8665-467d-a4c2-779e8c0b3c37
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VII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY  

Kryterium cenowe. Cena 100% 

Maksymalna liczba punktów równa jest wadze kryterium w %.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (najniższa cena). 

Ocenie podlega całkowita cena brutto podana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.  

Liczba punktów, która można uzyskać zostanie obliczona według następującego wzoru: 

X = (Cmin/Cx)*100pkt 

gdzie, 

X -  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie 

Cmin – najniższa cena brutto w ofertach złożonych na realizację zamówienia 

Cx - cena brutto oferty ocenianej                            

Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

VIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ TRYB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona do dnia 9 listopada 2017 roku w jeden ze sposobów: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.rachwald@otop.org.pl  

b) w wersji pisemnej pocztą tradycyjną na adres Pomorskiego Biura OTOP: ul. Lipowa 4, 84-230 

Rumia. 

Liczy się data wpływu oferty. 

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów do 

złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

3. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

X. TRYB KORESPONDENCJI OFERENTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie (pocztą tradycyjną) lub drogą elektroniczną lub faksem. 

XI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Oferentami w przypadku, gdy są one niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Zamawiającego, o ile takie pytania odnoszą się do przedmiotu zamówienia 

bądź przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wezwania do przedstawienia elementów cenotwórczych, mających wpływ na zaoferowaną 

cenę w przypadku, gdy cena wyda się rażąco niska w stosunku do szacowanej wartości 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na przedstawienie 

wyjaśnień. W razie braku odpowiedzi bądź niepełnej odpowiedzi, Zamawiający uzna ofertę za 

nieważną z powodu przedstawienia nierealnej ceny naruszającej zasadę uczciwej konkurencji. 

3. Uznania za nieważne ofert niezgodnych z wymaganiami zapytania ofertowego. 

4. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 

5. Uznanie za nieważne ofert, które są niezgodne z przepisami prawa. 

6. Zamknięcia postępowania prowadzonego bez wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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7. Zmiany/ modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,  w 

tym terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o każdej 

zmianie/modyfikacji treści zapytania ofertowego. 

XII. ZAWARCIE UMOWY I FORMA PŁATNOŚCI 

1. Wybrany Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) podatek VAT w należnej wysokości (w przypadku, gdy Wykonawca jest przedsiębiorcą -

podatnikiem VAT),). 

b) należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek 

dochodowy (w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, nie prowadzącą 

działalności gospodarczej). 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, obejmującego 

publikację artykułu prasowego oraz publikację w wydaniu internetowym, potwierdzonych 

podpisaniem odrębnych protokołów odbioru dla każdej części usługi. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek do umowy po podpisaniu dwóch protokołów 

odbioru „bez zastrzeżeń”. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze 

VAT lub rachunku do umowy w ciągu 30 dni od daty wystawienia. 

XIII. INFORMACJA O DOPUSZCZALNOŚCI WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany będą mogły być wprowadzone 

do Umowy między innymi w zakresie: 

1. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji 

projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie okoliczności nie 

pozwalających na terminowe wykonanie zamówienia, niezależnych od Wykonawcy (siła 

wyższa), których w momencie zawarcia Umowy strony nie mogły przewidzieć. Warunkiem 

wydłużenia terminu jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec 

przedłużeniu o czas trwania okoliczności. 

3. Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu Umowy, której w chwili zawarcia 

Umowy strony nie mogły przewidzieć. 

4. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

XIV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) nie może udzielać zamówienia 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami 



 

 

wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy składa on wraz z ofertą oświadczenie o braku 

powiązań, o których mowa w ust. 2. 

4. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Adres do korespondencji: Pomorskie Biuro OTOP, 84-230 Rumia, ul. Lipowa 4. 

2. Dodatkowych informacji udziela Bogumiła Błaszkowska, email: 

bogumila.blaszkowska@otop.org.pl lub Hanna Rachwald, e-mail: hanna.rachwald@otop.org.pl 

XVI.Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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Załącznik 1 

 

................................................. 2017 r.  
                                                                                                                                       (miejscowość i data) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Dane Oferenta: 

Nazwa: .................................................................................................................................................. 

Adres siedziby: ...................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ..............................................                   Adres e-mail: .................................................. 

NIP ..........................................................…                  Regon ............................................................. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków nr 

521/2017/10 na usługę publikacji artykułu prasowego wraz z zamieszczeniem artykułu w wydaniu 

internetowym w związku z realizacją projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo 

dla rezerwatu przyrody Beka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

przedstawiam swoją ofertę: 

Całkowita cena netto:  ………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Słownie kwota netto: ………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Podatek od towarów i usług w wysokości ……..…….% to jest ……………….……………………………. złotych 

Cena całkowita brutto: ……………………………………………………………………………………….………………………..….. 

Słownie kwota brutto: …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia. 

2. Podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i 

wyjaśnienia do przygotowania oferty. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 

podpisania umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
 

................................................................................... 
podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 



 

 

Załącznik 2 
 

................................................. 2017 r.  
                                                                                                                                   (miejscowość i data) 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
Dane Oferenta: 

Nazwa: .................................................................................................................................................. 

Adres siedziby: ...................................................................................................................................... 

Telefon/faks: ..............................................                   Adres e-mail: .................................................. 

NIP ......................................................... …                  Regon ............................................................. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:  
 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia w ramach realizacji projektu „Zrównoważona turystyka i 

ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”, nie jestem powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Markach 

przy ul. Odrowąża 24.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OTOP lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OTOP lub osobami wykonującymi w 

imieniu OTOP czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 
                                                       ........................................................................ 

podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 


