
 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Postępowanie znak: MIR/KSOW-WY-STUD-MD/2018 
 
 

„Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do 
Mołdawii” 

 

 
 

 
      

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zatwierdził: 
 

 

Henryk Dankowiakowski 
 

Dyrektor MIR 
 

 

 
 

Kraków, dn. 08.06.2018 r. 



 
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 
2 

 

I. ZAMAWIAJACY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  

1. Małopolska Izba Rolnicza, zwana w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą: os. Krakowiaków 

45a/15; 31-954 Kraków, tel. 12 643-17-62 NIP 676-19-72-228, e-mail: mir@mir.krakow.pl 

2. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 

technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396). 

3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 30 000 euro netto.  

 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi 

uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 

2. Inwestycja współfinansowana jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej 
https://mir.krakow.pl/ w zakładce https://mir.krakow.pl/zamowienia oraz na stronie prowadzonej 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia 
i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanych stronach 

internetowych, a na wniosek Wykonawcy Zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej 
formie. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 

umieszczonego na stronie zapytania w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub 

wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentów odpowiada Wykonawca. 

4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania w sposób przez stronę wymagany. 

6. Oferta, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym 

składa się w formie pisemnej.   

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Małopolska Izba Rolnicza, os. Krakowiaków 45a/15; 31-964 Kraków 

8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: mir@mir.krakow.pl, a faksem na nr 12 643-16-87 

9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w zapytaniu ofertowym. 

https://mir.krakow.pl/
https://mir.krakow.pl/zamowienia
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 
oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie 

towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 
11. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym Wykonawcą 

(innymi Wykonawcami). 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty 
niezależnie od wyniku postępowania. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu 
wyjazdu szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Po naukę i doświadczenia w zakresie 

produkcji wina do Mołdawii” dla 30 osób. Cel wyjazdu – Mołdawia. Termin wyjazdu wrzesień 2018 

r. Czas trwania 6 dni (w tym 1 dzień wolny). 

2. Oznaczenie wg CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy 

turystycznej 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji został zawarty opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Realizacja zamówienia ma nastąpić w okresie: wrzesień 2018 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące warunki: 

1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli: 

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 
(dwa) zamówienia obejmujące świadczenie usług polegających na zapewnieniu łącznie: 
noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia dla grupy co najmniej 25 osób, poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o wartości usługi minimum 50 000.00 zł brutto 

dla pojedynczego zamówienia, 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są 

oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie. 

 
VI. ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  

c) została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 

osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. (Dz.U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.). 

d) została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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: 

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; 

e) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3. W przypadku, gdy cena oferty będzie niższa od szacunkowej wartości zamówienia o 30% i więcej 

zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oraz zażądać 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających możliwość wykonania przedmiotu zamówienia  

w wyznaczonym przez zamawiającego zakresie i terminie. Brak udzielenia wyjaśnień po wezwaniu 

lub brak ich akceptacji przez Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty. 

4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 
 

VII. INFORMACJA O ZASTOSOWANIU PROCEDURY ODWRÓCONEJ 
 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza nie podlega odrzuceniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie lub z innych powodów nie będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, 

Zamawiający przeprowadzi procedurę badania kolejnej oferty w rankingu ocen i tę będzie uznawał 
jako najkorzystniejszą. Procedura ta może powtórzyć się, aż do skutecznego wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub do wyczerpania złożonych ofert, jeżeli kolejne oferty nie będą przekraczać 

środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

VIII. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY 
 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania 

2. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców wraz z ofertą: 

a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania, 
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b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

- załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, 

c) Pełnomocnictwo (Upoważnienie) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub 

wpisu do CEIDG, 

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - 

w przypadku podmiotów występujących wspólnie, 

3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 
V niniejszego zapytania, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni - następujących 

oświadczeń i dokumentów: 
 

a) Wykaz wykonanych usług przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu. 

6. Kopertę lub opakowanie należy opisać następująco: 

a) nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ewentualnie pieczęć); 

b) nazwą i dokładnym adresem Zamawiającego według poniższego wzoru: 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 

Małopolska Izba Rolnicza 
os. Krakowiaków 45a/15; 31-964 Kraków 

Oferta przetargowa (zamienna, względnie wycofanie oferty) na temat: 

Postępowanie znak: MIR/KSOW-WSTUD-MD/2018 
„Po naukę i doświadczenia w zakresie produkcji wina do Mołdawii” 

Nie otwierać przed dniem 25.06.2018r. godz. 10:00 

 

7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasadach, jak 
składana oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 

do oferty. 

8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
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IX. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia 

takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty. 

2. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 
notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego 

pełnomocnika). 

3. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków postawionych w niniejszym 

postępowaniu. 

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania – składa się oddzielnie 

dla każdego Wykonawcy.  

6. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. Musi to być określone w umowie regulującej ich współpracę, 

którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich Wykonawców. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od 
dnia otwarcia ofert włącznie. 

 
XI. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu 
zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone, 

ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
 

XII. ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ, OSOBY DO 
KONTAKTU 

 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
pocztą elektroniczną (na adres: https://mir.krakow.pl/), faksem (nr 12 643-16-87) albo pisemnie. 

Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich 
objętości, pocztą elektroniczną w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień 

(odpowiedzi). Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego wpłynął do Małopolskiej Izby Rolniczej nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane 

po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania. 
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3. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania 

wniosków i pytań.  

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na 

stronie internetowej https://mir.krakow.pl/ w zakładce „Przetargi” oraz na stronie prowadzonej 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.portalogloszen.arimr.gov.pl bez 

ujawniania źródła zapytania.  

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią 
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

a) W sprawach przedmiotu zamówienia: Marcin Słowik e-mail: mirtarnow@gmail.com, nr fax. 

14 621-00-64,  

b) W sprawach procedury zamówienia: Barbara Gabryś e-mail: mir@mir.krakow.pl 

nr fax. 12 643-16-87 
c)  

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Małopolskiej Izby Rolniczej, os. Krakowiaków 45a/15; 31-

964 Kraków, nie później niż do dnia 25.06.2018 r. do godz. 09:30 

2. Ryzyko związane z niedostarczeniem w terminie do miejsca określonego w pkt. 1 oferty przesłanej 

w inny sposób (np. listem poleconym, posłańcem) ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Małopolskiej Izby 

Rolniczej 

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

 
XIV. OBLICZENIE CENY OFERTY 

 
1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

skalkulowane na podstawie niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu oferty należy podać 
cenę jednostkową (za 1 uczestnika wyjazdu studyjnego) pomnożoną przez maksymalną liczbę 30 
uczestników wyjazdu studyjnego, co da cenę brutto wykonania zamówienia. 

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). 
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
 w tym, cła, podatki, wszelkie elementy kosztów Wykonawcy potrzebne do pełnej realizacji usługi 
w tym: opłaty lotniskowe, opłaty drogowe, opłaty paliwowe, noclegi i wynagrodzenie kierowców 
oraz inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się 
z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ 

na cenę zamówienia. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona 

liczbowo i słownie.  

2. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma być 

wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

https://mir.krakow.pl/
http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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3. Obowiązującą walutą w rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty polski. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji zamówienia. 

5. Oferta cenowa powinna uwzględniać wszelkie rabaty, upusty oraz winna być ceną ostateczną 

brutto zawierającą podatek VAT. 

6. Wszelkie wartości określone w formularzu oferty oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia – zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 

7. Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kalkulację kosztów wykonania 

zamówienia w rozbiciu na elementy zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia, dla celów rozliczenia projektu 
według poniższego zestawienia: 

 
Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego  cena 

1 Transport  

2 Zakwaterowanie  

3 Wyżywienie  

4 Zwiedzanie winnic/warsztaty/degustacje  

5 Usługi przewodnickie, szkoleniowe i trenerskie  

6 Wstępy do zwiedzanych obiektów turystycznych  

7 Przygotowanie, opracowanie i druk materiałów szkoleniowych  

 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
1. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, a spełniających warunki podane niniejszym 

zapytaniu, zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 
a) Cena (C) – znaczenie 60% 

Punktowa ocena C dokonana będzie na podstawie wzoru:  

C = CN/CB x 60 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1% 

C – liczba punktów badanej oferty 

CN  - cena najniższa za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT; 

CB - cena oferty badanej za wykonanie całości zamówienia spośród ważnych ofert z VAT; 
  

b) Dodatkowe merytoryczne punkty programu poza minimum 

wskazane przez Zamawiającego w OPZ (G) – znaczenie 40% 

 

Ocena ofert w kryterium „Dodatkowe merytoryczne punkty programu poza minimum wskazane przez 
Zamawiającego w OPZ” zostanie dokonana zgodnie z zasadą:  

• jeśli wykonawca zaoferuje 4 dodatkowe merytoryczne punkty programu poza minimum 

wskazane przez Zamawiającego w OPZ– otrzyma 40 pkt, 

• jeśli wykonawca zaoferuje 3 dodatkowe merytoryczne punkty programu poza minimum 
wskazane przez Zamawiającego w OPZ – otrzyma 30 pkt, 

• jeśli wykonawca zaoferuje 2 dodatkowe merytoryczne punkty programu poza minimum 

wskazane przez Zamawiającego w OPZ – otrzyma 20 pkt, 

• jeśli wykonawca zaoferuje 1 dodatkowy merytoryczny punkt programu poza minimum 

wskazane przez Zamawiającego w OPZ – otrzyma 10 pkt, 
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Punkty merytoryczne, o których mowa powyżej powinny być powiązane z Programem wyjazdu, który 
zostanie przygotowany na podstawie wytycznych przedstawionych w OPZ.  Mogą one dotyczyć m.in. 

spotkań szkoleniowych o tematyce zgodnej z tematyką projektu tj.: 

 

• uprawa winorośli, 

• agrotechnika zakładania winnic i prowadzenia upraw winiarskich, 

• dobór odmian winorośli do określonych stanowisk, 

• zbiór winorośli i produkcja win, 

• przechowywanie i kupażowanie win, 

• kształcenie profesjonalnych sommelierów 

• organizacja szlaków turystycznych związanych z enoturystyką. 
 

Każde ze szkoleń winno zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
(szkolenia w formie konferencji i dyskusji panelowych trwające min 1,5 h z przedstawicielami 

orgazniacji zrzeszających producentów win w Mołdawii, wizyt w winnicach trwających min 2 h, 
wykładów sommelierów trwających min 1 h zawartych w programie wyjazdu szkoleniowego. 

 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę i dołączony 
do złożonej oferty program wyjazdu szkoleniowego. 

 
Maksymalnie oferta w tym kryterium może otrzymać 40 pkt.  

 

W przypadku braku zaoferowania dodatkowego merytorycznego punktu programu spoza minimum 
wskazane przez Zamawiającego w OPZ, oferta nie otrzyma punktów. 

 
2. Końcową ocenę punktową (P) oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę  

w 2 kryteriach, tj. P = C + G. 

3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największa liczbę punktów (P).  

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  

a zaokrąglenia – zgodnie z zasadami matematycznymi. 
 

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 
 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych projekcie umowy stanowiącym załącznik  

Nr 5 do niniejszego zapytania z Wykonawcą, który: 

a) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu; 

b) przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny przyjętego w niniejszym 

postępowaniu; 

2. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również  
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu 

zawarcia umowy. 
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XVII. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasadach 
określonych w art. 6471

 
Kodeksu Cywilnego. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia  

z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę tych części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców  
(o ile są znane na etapie składania ofert).     

 
XVIII. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 

 
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.portalogloszen.arimr.gov.pl oraz https://mir.krakow.pl/ w zakładce „Przetargi” informację o: 

a) wyborze Wykonawcy, 

b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,  

c) niezłożeniu żadnej oferty,  

d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

2. Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach 

postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu. 

 
XIX. DOPUSZCZALNE ZMIANY TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY. 

Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone  

w § 6 projektu umowy – załącznik  Nr 5 do niniejszego zapytania. 

 

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. Powyższe zapytanie ofertowe stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym 

w postępowaniu Wykonawcą. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, 

b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z oferty, 

c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert, 

d) unieważnienia postępowania, jeśli: 

▪ cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 
▪ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania 
postępowania; 

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
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▪ postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczne 

z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 
 

 
e) dokonania wyboru wykonawcy również w przypadku jeśli złożona zostanie tylko jedna oferta 

spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie 

poinformuje Wykonawcę. 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń 
bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. 

Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. 

6. Na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez 

siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń. 

7. W sprawach nie opisanych w niniejszym zapytaniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1), 
2. Formularz ofertowy (zał. Nr 2), 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

(zał. Nr 3), 
4. Wykazu usług  (zał. Nr 4), 

5. Projekt umowy (zał. Nr 5). 
 

 
 

 

Opracowanie: 
Marcin Słowik 

Biuro MIR w Tarnowie 


