Projekt współpracy międzynarodowej WALK jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 z dnia 08.11.2019 r.
W związku z realizacją projektu współpracy międzynarodowej pt.: „WALK” Wspólnie – Aktywnie –
Lokalnie – Kulinarnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Lokalne Grupy Działania składa zapytanie ofertowe.

§1
Informacje ogólne
1. Zamawiający:
• Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska;
• Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, ul. Juliana Stępkowskiego 17,
lok. 111, 05-555 Tarczyn.
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
(Dz. U. z 2017r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311) oraz rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. poz. 396 w sprawie wyboru
wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
4. Miejsce publikacji ogłoszenia:
• https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl
• www.blgd.eu
• www.lgd-tp.pl

§2
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest:
1. Usługa polega na kompleksowym wytyczeniu 19 szlaków nordic walking na obszarze działania
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Działania (gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów
Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac,
Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie, Miasto
Międzyrzec Podlaski oraz Miasto Terespol). Realizacja usługi będzie polegała na:
a) Wytyczeniu 19 szlaków pieszych nordic walking o długości około 300 km o nawierzchni
utwardzonej oraz nieutwardzonej i ich przygotowania do celów projektu.
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2. Usługa polega na kompleksowym wytyczeniu 8 szlaków nordic walking na obszarze działania
Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania (gminy: Tarczyn, Góra Kalwaria,
Prażmów, Konstancin Jeziorna). Realizacja usługi będzie polegała na:
a) Wytyczeniu 8 szlaków pieszych nordic walking o długości około 52 km o nawierzchni
utwardzonej oraz nieutwardzonej i ich przygotowania do celów projektu.
II. Oferent musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe
i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa oraz uwzględniać
wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania
przedmiotowego zadania.
III. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania w dokumentacji składającej się na niniejsze
zapytanie nazw producentów, nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
materiałów, czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia lub w inny podobny
sposób (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), Oferent ma możliwość realizacji
przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne pod
względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
IV. Należy zapewnić min. 5 letni okres gwarancji, który będzie liczony od momentu zatwierdzenia
protokołu odbioru przez obie strony.
V. Wszystkie prace należy realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
przepisami prawa, przepisami bhp i ppoż. oraz obowiązującymi normami.

§3
Oferta powinna zawierać
1. Wypełniony „formularz oferty” musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego załącznik nr 1.
2. Ofertę można składać tylko na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Wraz z formularzem konieczne jest złożenie dołączonego,
jako wzór podpisanego załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz załączniki muszą być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji.
4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto w PLN za wykonanie i realizację zamówienia. Wycenę
zamówienia należy także podać w rozbiciu na dwie Lokalne Grupy Działania tj. Bialskopodlaską
Lokalną Grupę Działania i Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalną Grupę Działania. Oferowana
cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów oraz uwzględniać wymagania i informacje
Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert w różnych wariantach w ramach jednego zadania dla dane LGD.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert również, jako
współwykonawca, dodatkowe oferty nie będą brane pod uwagę.
6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Oferenta w wykonaniu podobnych projektów.
7. Istnieje możliwość wycofania oferty w trakcie trwania terminu składania ofert jak i po upływie
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terminu składania ofert, tylko w przypadku, gdy nie została jeszcze dokonana ocena ofert.
Po dokonaniu oceny ofert i wyborze Wykonawcy nie ma możliwości wycofania złożonej oferty.
W sytuacji wycofania oferty przez Oferenta zostanie ona potraktowana jakby nie została
złożona.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
Zamawiającemu.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty (przy czym nie dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz dokonywania zmiany w jej treści).
10. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta
na zapytanie ofertowe nr 2 z 8.11.2019 r.”
§4
Warunki płatności
1. Oferent po prawidłowym wykonaniu całości zamówienia wystawia faktury indywidulanie dla
każdego LGD. W przypadku gdy wykonawca zrealizuje część zapytania ofertowego wyłącznie dla
jednego LGD, wówczas wystawia fakturę tylko dla tego podmiotu. Zmawiający dokonuje
płatności w terminie do 21 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionych faktur.
2. Podstawą wystawienia faktur będzie przyjęcie usługi przez Zamawiających, potwierdzone
w protokole odbioru.
3. Wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji zamówienia Oferent winien uwzględnić
w zaproponowanej cenie.
4. Oferent otrzyma wynagrodzenie tylko za poprawne oraz terminowe zrealizowanie usługi.
5. Płatność jest dokonywana w jednej transzy po wykonaniu całości zamówienia. Zamawiający nie
dopuszczają płatności częściowych.
§5
Termin realizacji zamówienia
I.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 40 dni od złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
II. Termin realizacji zamówienia do:
1. 31.03.2020r. (Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania)
2. 30.04.2020r. (Stowarzyszenie Perły Mazowsza- Lokalna Grupa Działania)

§6
Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania
określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Oferenta nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zmówienia.
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3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zadania zostanie o tym fakcie
powiadomiony.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny oferty:
- wybór najkorzystniejszej oferty, spośród spełniających warunek udziału
w postępowaniu, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena brutto (C) – 70%,
doświadczenie (D) – 30%.
Sposób wyliczania punktacji wg następujących kryteriów:
1. Cena brutto ( 70%)
C = (cena najniższa/cena badanej oferty) x 70 pkt
2. Doświadczenie (D) (30%)
D = liczba zrealizowanych projektów o podobnym charakterze:
• 3 projekty i więcej = 30 pkt
•

2 projekty = 20 pkt

•

1 projekt = 10 pkt

•

0 projektów = 0 pkt

Warunkiem otrzymania punktów
potwierdzających doświadczenie.
P=C+D
P – łączna liczba punktów

za to

kryterium

jest

dostarczenie

dokumentów

W przypadku zdobycia przez Oferentów takiej samej liczby punktów Zamawiający dokona wyboru
oferty w oparciu o najkorzystniejszą cenę za usługę a następnie doświadczenie. W przypadku oferty
o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wzywa Oferentów do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny. Oferenci, składając oferty
dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej poprzednio ofercie. W przypadku
niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia oferty dodatkowej o takiej samej najniższej cenie,
albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający kończy postępowanie bez wyboru
żadnej z oferty w całości.
§6
Warunki udziału w postępowaniu
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
II. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej z ofert
lub odwołania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie
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w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
III. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formułą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie, właściwym dl0a danej formy organizacyjnej Oferenta lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo.
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zadania przez podwykonawców.

§7
Warunki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub
b) Nie jest kompletna – nie zawiera dokumentów określonych w § 3 niniejszej oferty
z wyłączeniem § 3 ust. 6, lub
c) Została złożona przez podmiot:
• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez
Beneficjenta (Zamawiającego) Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
• powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami,
o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
d) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
e) Cena złożonej oferty jest rażąco niska;
f) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo
lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie
brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta
(Zamawiającego) Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji.
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
b) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Beneficjenta
(Zamawiającego) w wezwaniu do złożenia tych ofert.
§8
Istotne dla stron postanowienia, które stanowią wprowadzone do treści zawartej umowy
1. Z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje
zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
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§9
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty obejmującej realizację całego zadania polegającego na
wykonaniu i oznakowaniu szlaków turystycznych na obszarze dwóch Lokalnych Grup Działania.
Zamawiający dopuszcza również składanie ofert częściowych na realizację całego zadania w ramach
jednej Lokalnej Grupy Działania.

•

•
•
•
•

§ 10
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę złożyć można osobiście w Biurze Zamawiającego lub pocztą (decyduje data wpływu
do Biura BLGD) na adres:
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
ul. Sapieżyńska 2/15
21-500 Biała Podlaska
Oferty przesyłane drogą elektroniczną (e – mail) nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert upływa 15 listopada 2019 r. do godz. 15.30, liczy się data faktycznego
wpływu do biura Bialskopodlaskiej LGD.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty, które zostaną dostarczone niewłaściwie
np. dostarczone w sposób pośredni lub częściowy (awizo), przez paczkomaty.
Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez Oferentów
w formularzu ofertowym i załącznikach.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2) Projekt umowy – załącznik nr 2;
3) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.

