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Zapytanie ofertowe 
nr 07/10/2018 

 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą we Władysławowie zaprasza  
do złożenia oferty na wykonanie aranżacji wystawy, której tematyka związana ma być z edukacją 
ekologiczną.  
Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach realizacji operacji pt. „Edukacja ekologiczna na 
NORDZIE - kształtowanie świadomości ekologicznej na obszarze PLGR poprzez współpracę, dialog i 
innowacje - zakup wyposażenia edukacyjnego oraz realizacja zajęć ekologicznych.” 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 84-120 Władysławowo,  
ul. Portowa 15; tel.: 58 774 68 90, 722 224 585 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:  
Zamówienie obejmuje opracowanie projektu – konspektu i wykonanie aranżacji wystawy w budynku 
Centrum Promocji i Edukacji PLGR w miejscowości Władysławowo przy ul. Portowej 15. Wystawa 
zlokalizowana będzie w holu budynku na parterze, powierzchnia pomieszczenia wynosi około 16 m2. 
Aranżacja winna nawiązywać do koncepcji hasła „Edukacji Ekologicznej” w aspekcie nadmorskiego, 
bałtyckiego i zatokowego ekosystemu, właściwego dla Powiatu Puckiego oraz prezentować styk 
morza i lądu oraz faunę i florę – prezentacja walorów przyrodniczych obszaru PLGR, wybranych 
fragmentów przyrody.  
Aranżacja powinna zawierać elementy: 
- multimedialna ściana / makieta, 
- miejsca do wypoczynku i zabawy typu kanapa / fotel, 
 
Aranżacja powinna spełniać następujące funkcje: 

 Funkcja edukacyjna - umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej,  

 Funkcja zabawowa – umożliwia zabawę dzieciom i pozwala na odkrywanie otaczającego je 
ekosystemu, 

 Estetyczną – całością wykonania aranżacja musi komponować się z pozostałymi elementami 
otoczenia,  
 

TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE: 
19.10.2018 r., godz. 15:30 – Decyduje data wpływu oferty do Biura PLGR. 
 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Do 01.03.2019 r. 
 
III. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:  
Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła 
pocztą do Biura PLGR, adres: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres 
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biuro@plgr.pl. Na korespondencji leży umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do 
zapytania nr 07/10/2018.  
 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA, KTÓRY: 
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. podmioty zrealizował już co najmniej trzy inwestycje o 
zbliżonych charakterze.   
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferty 
niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez 
wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.  
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  
 
Zamawiający dokona wyboru oferty wg poniższych kryteriów punktowych 
 

LP Nazwa 
Kryterium 

 

Opis 
kryterium 

 

Waga 
Kryterium (%) 

 

Maksymalna ilość punktów 
obliczona wg wzoru 

1 Cena  Cena oferty brutto 60 % Najniższa cena z ofert / cena 

oferty badanej) x waga x 60 

2  Wstępna 

koncepcja  

Punktacja uzyskana w 

wyniku indywidualnej 

oceny członków komisji 

40 % Suma punktów oferty badanej/ 

najwyższa suma punktów za 

kryterium z badanych ofert x 

waga x 40 

RAZEM  100  

 
V. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 
2. Zamawiający dopuszcza rezygnację z części zakresu objętego zapytaniem.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowanie bez dokonania wyboru 

Wykonawcy. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 
5. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na całość przedmiotu zamówienia wynosiła minimum 

36 miesiące - w tym okresie, przeciętnie co 12 miesięcy Wykonawca powinien 
przeprowadzać co najmniej jeden bezpłatny przegląd. 

6. Przy realizacji zamówienia w kwestiach dotyczących projektu wykonawczego oraz wykonania 
i montażu aranżacji wystawy wymagana jest od Wykonawcy stała współpraca z 
pracownikami Zamawiającego. 

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne straty materialne 
poniesione przez Zamawiającego oraz szkody poniesione przez osoby przebywające na 
wystawie - w wyniku nieprawidłowości lub błędów w projekcie wykonawczym lub wykonanej 
na jego podstawie przez Wykonawcę aranżacji wystawy 

9. Płatność nastąpi w dwóch transzach: 

mailto:biuro@plgr.pl


 

       
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 
84-120 Władysławowo, ul. Portowa 15 

tel. tel. 58 77 46 890; 722 224 585 
e-mail: biuro@plgr.pl 

www.plgr.pl 

a) Pierwsza transza, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu aranżacji, transza w 
wysokości 30% wynagrodzenia wykonawcy. 

b) Druga transza, zostanie wypłacona po odebraniu całości przedmiotu zamówienia, w terminie 
do 90 dni licząc od dnia dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. 

10. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 
11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w 

specyfikacji zapytania ofertowego, wraz z kosztami transportu montażu, próbnego 
uruchomienia poszczególnych elementów aranżacji wraz z przeszkoleniem pracowników 
Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. 

12. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
13. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość 

punktów. 
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
Paweł Kirkowski tel. 58 774 68 90, 722 224 585, e-mail p.kirkowski@plgr.pl 
 
VI. INFORMACJE DODATKOWE  
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym.  
Przez powiązania 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, 
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie 
podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, 
będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i 
treści oferty. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 wzór oferty. 
2. Oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu. 
3. Rzut parteru budynku z oznaczonym holem – miejscem aranżacji wystawy.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/10/2018 
 
 
 

.................................................... 
(Miejscowość, data) 

.................................................... 
(Pełna nazwa Oferenta) 
 
.................................................... 
(Dane teleadresowe) 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 
ul. Portowa 15 84-120 Władysławowo  
 

 

OFERTA 
 

 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe nr 07/10/2018 
 
Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  
 
 
Brutto........................................... zł.,  
 
słownie ……................................................................................................ zł.,  
 
w tym podatek VAT ……............................................................................zł, 
 
  

1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w 
zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania 
całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.  

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku 
przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie 
wszystkich kosztów. 
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5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

7. Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty: ……………………………………………….. 
 
 
 
 

Załącznikiem do oferty jest:  
 

1. Oświadczenie Oferenta o posiadanym doświadczeniu (wg wzoru). 
2. Koncepcja wystawy. 

 
 

          …..................................................................... 
    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/10/2018 

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

(Miejscowość, data) 

 
.................................................... 
(Pełna nazwa Oferenta) 

 
.................................................... 
(Dane teleadresowe) 

 
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka 
ul. Portowa 15 
84-120 Władysławowo  

 
 

Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia postępowania 
ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający 
wykonanie co najmniej 2 koncepcji oraz projektów aranżacji wystaw. 
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu zamówienia 

(z uwzględnieniem wykazania 
realizacji określonego 

zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

zamówienia 
 

w PLN 

Termin realizacji   
Nazwa Odbiorcy  

 Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.       

2.       

3.       

Do niniejszego wykazu dołączyć można dokumenty potwierdzające, że wymienione prace, zlecenia 
zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiających (referencje itp.) 

………………………………… ………………………………… 
Miejscowość i data Podpisy osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Oferenta oraz pieczątka 
/ pieczątki 
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