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Załącznik nr 2 

Nr sprawy 1/2017 

Szczecin, dnia  23-01-2017 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, (Oś priorytetowa 1 

„Gospodarka – Innowacje – Technologie”, działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla 

przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP – Inicjatywa 

JEREMIE”) zapraszamy do składania ofert na: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający: 

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. 

pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin 

– Kierownik Projektów Kinga Kramarz 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Czterodniowy wyjazd turystyczny dla grupy do 15 (w przypadku mniejszej ilości cena wyjazdu 

ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu) osób do Rzymu w miesiącu marcu 2017 r. 

uwzględniający: 

a) Zakup biletów lotniczych: pierwszego dnia wylot nie później niż do godziny 12.00,                       

a ostatniego dnia wylot nie wczesnej niż godzina 18.00.  

b) przejazd ze Szczecina na lotnisko i z lotniska do Szczecina spod siedziby zamawiającego 

c) przejazd z i na lotnisko z miejsca zakwaterowania co najmniej trzy posiłki dziennie                    

(z możliwością modyfikacji w dniu przyjazdu i wyjazdu) 

d) zakwaterowanie w hotelu minimum *** w centrum miasta lub w lokalizacji bezpośrednio 

skomunikowanej z centrum, nie dalej niż 10 km. od miasta 

e) zwiedzanie atrakcji Rzymu z uwzględnieniem z Watykanu z wejściem do Bazyliki św. 

Piotra, zwiedzaniem miejsc i placów oraz atrakcji Rzymu w tym; Koloseum z wejściem do 

wewnątrz, Forum, Forum Cezara, Forum Trajana, Kapitol, Usta Prawdy, Circo Massimo, 

Pallatyn, termy Karakali, Zamek Anioła, Fontannę Czterech Rzek, Fontannę di Trevi, 

Campo di Fiori, dzielnicę Lateran z uwzględnieniem Bazyliki św. Jana oraz Zatybrze                  

z uwzględnieniem Bazyliki Santa Maria In Trasetevere, Placu Popoli z uwzględnieniem 

Kościoła Snata Maria Della Vitoria, Schodów Hiszpańskich, Panteon, Plac Wenecki                   

(z możliwością korekty wybranych obiektów wynikającej z udostępnienia ich publiczności 

w czasie wyjazdu)  

f) obsługę pilota grupy 
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g) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od kosztów leczenia 

za granicą (KL)  

h) bilety na wstęp do wybranych atrakcji oraz na przejazdy z miejsca zakwaterowania na 

miejsce wycieczek oraz pomiędzy poszczególnymi odległymi od siebie więcej niż dwa 

przystanki komunikacji miejskiej (w tym metro) atrakcjami Rzymu.  

 

2. Termin, miejsce, czas realizacji zamówienia: 

a) Najbardziej preferowany termin przez zamawiającego to: 31 marca do 3 kwietnia 

2017. Alternatywne terminy to: 24-27 marzec 2017 i 7-1 kwiecień 2017.  

b) Rzym, Watykan (Republika Włoska – państwo położone w Europie Południowej, na 

Półwyspie Apenińskim) 

c) Czas realizacji zamówienia zgodny z terminem wyjazdu 

 

3. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 07-02-2017., do godz.12:00  

4. Sposób składania ofert 

a) Osobiście: w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie (70-550)  przy pl. Hołdu 

Pruskiego 9,  pokój nr. 5 

b) Drogą elektroniczną: na adres e-mail: oferty@zrfpk.pl 

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykonawca 

zobowiązany jest przekazać ofertę w formie plików załączonych do korespondencji, pliki 

powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. w PDF. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące 

bezstronności (brak konfliktu interesów).  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany 

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 przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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6. Opis sposobu przygotowania ofert: 

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy 

zdolny do wykonania zamówienia a także spełnia warunek wskazany w ust. 5 i jest 

zainteresowany realizacją tego zamówienia, powinien przygotować i złożyć w siedzibie 

Zamawiającego ofertę spełniającą następujące wymogi: 

1) Oferta musi zawierać: 

a)  formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 

zgodne w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

(W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną) 

 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, 

3) Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe 

(telefon, e-mail) NIP, REGON. 

4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania                   

w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy musza być 

czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w 

nim cen obejmujących wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena 

oferty musi być przedstawiona w PLN jako cena brutto (zawierająca podatek VAT) 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zastosowania upustu 

cenowego, powinien on być wykazany w ofercie. 

6) Wprowadzenie przez wykonawcę jakichkolwiek zmian w formularzu ofertowym 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

7. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie: 

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie ofert, złożonych w wyznaczonym 

terminie, spełniających wymogi, o których mowa w ust. 6. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium wyboru oferty: 

a) 100 % cena 

b) Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą cenę w wybranym terminie 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch takich samych ofert, Zamawiający 

wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana 

oferta najkorzystniejsza. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

W przypadku gdy cena zaoferowana przez wszystkich wykonawców przekroczy środki 

finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe. 

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi 

Wykonawca 

http://www.jeremie.zrfpk.pl/
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszych ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert równoważnych. 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą.  

 

Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach może zmodyfikować treść Zapytania 

ofertowego, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany, Zamawiający prześle Zapytanie ofertowe wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano Zapytanie oraz udostępni informację na stronie internetowej. Zapytanie 

ofertowe po modyfikacji jest wiążące.   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. (stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty). 

W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców 

wspólnych, wykonawcy  (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, 

najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z 

członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności 

związanych z realizacją umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji jakości, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia, 

6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie 

realizacji zamówienia, 

7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

 

http://www.jeremie.zrfpk.pl/
mailto:jeremie@zrfpk.pl


 
 
 
 
 
 

„Fundusz Pomerania”  tel. 91 813 01 22                       Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie        

Pl. Hołdu Pruskiego  9   fax 91 813 01 11                 XIII Wydział Gospodarczy  
70-550 Szczecin   www.jeremie.zrfpk.pl                  KRS 0000126048     NIP 851-27-98-979 

jeremie@zrfpk.pl                 Kapitał zakładowy: 10.650.000,00 PLN 

 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganego  zgodnie z ust. 6 pkt. 1 lit b Zapytania 

Ofertowego - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych z 

Zamawiającym lub oświadczenie to zawiera błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do jego złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna:   TAK/NIE. 

 

8. Warunki płatności: 

a) płatność w PLN 

b) forma płatności: przelew 

termin płatności: 

- 30 % łącznej kwoty zamówienia w terminie 2 dni od podpisania umowy, 

- pozostała wartość  60 % 21 dni  przed wylotem i 10 % w ciągu 7 dni od powrotu                    

z wycieczki. 

 

9. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  

Kinga Kramarz- Kierownik Projektów 

Tel. 661340390 

Mail: k.kramarz@zrfpk.pl 

 

 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź 

ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron. 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis Zamawiającego 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
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