
 
Numer postępowania: 2/2023/SnI/ZROT 
 

        Szczecin, dnia 16 stycznia 2023 roku 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/SnI/ZROT 
 

na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów 
Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku w ramach realizacji 
projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00, zgodnie z określonymi 
poniżej parametrami. 
 

I. PODSTAWOWE DANE ZAPYTANIA 
 

1) Zamawiający 
 
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin 
Tel.: 91 433 41 26  
Adres e-mail: projekt@zrot.pl   
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot  
 

2) Tryb wyboru oferty 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na zasadzie oceny i porównania ofert zgodnie z 
treścią załącznika Nr 1 do uchwały Zarządu ZROT nr 39/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o 
wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz zasad 
określonych w umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.14.00-32-0002/21-00. 

3) Miejsce i sposób składania ofert 
 
Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej 
prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot – Zamawiający dopuszcza zarówno skan 
uprzednio podpisanej oferty, jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym). 
 
Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński oraz Stanisław Prusiewicz 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26. 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1) Zakres zamówienia 
 
Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług prowadzenia działań promocyjno-reklamowych poprzez obsługę 
stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 
17-19 lutego 2023 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze 
Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
 
 
 
 
 



 
Numer postępowania: 2/2023/SnI/ZROT 
 

2 
 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę, która polegała będzie na obsłudze stoiska Pomorza 
Zachodniego podczas targów Hanse Golf Hamburg (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku, zgodnie ze 
specyfikacją poniżej: 

1. Prezentacja oferty Pomorza Zachodniego na przedmiotowych targach turystycznych, tj. wszelkie czynności 
podjęte w celu promocji turystyki aktywnej na Pomorzu Zachodnim poprzez prezentację w godzinach 
trwania targów oferty województwa osobom odwiedzającym stoisko, a w momencie braku lub mniejszego 
zainteresowania stałe zachęcanie uczestników i odwiedzających targi do zapoznania się z ofertą 
województwa. 

UWAGA! 

1) Oferent zobowiązuje się do obsługi stoiska Pomorza Zachodniego podczas trwania targów. 
2) W ramach obsługi stoiska Oferent zobowiązuje się do prezentacji materiałów promocyjnych, rozmowy z 

zainteresowanymi, prezentowania atrakcji, możliwości rozwojowych w obszarze turystyki w regionie 
zachodniopomorskim, w tym szczególnie tych związanych z turystyką golfową. 

3) Oferta Pomorza Zachodniego podczas trwania targów będzie prezentowana przez co najmniej dwie 
osoby posiadające wymaganą wiedzę i doświadczenie obejmujące zakres tematyczny wskazany w 
niniejszym zapytaniu (Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposoby dokonywania 
oceny ich spełniania). 

4) Świadczenie łącznego czasu pracy w trakcie targów przez każdą z osób – 24 h (3 dni x 8 h x 2 osoby). 
 

2. Prezentacja potencjału gospodarczego i turystycznego Pomorza Zachodniego wśród potencjalnych 
przedsiębiorców i turystów (celem uczestnictwa w targach jest promocja potencjału gospodarczego 
Pomorza Zachodniego poprzez prezentację atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego w tym w 
szczególności turystyki aktywnej). 

3. Dystrybucja materiałów promujących potencjał gospodarczy i turystyczny Pomorza Zachodniego, łącznie z 
materiałami przekazanymi przez Zamawiającego. 

4. Pokrycie wszystkich kosztów uczestnictwa w targach z uwzględnieniem m.in. kosztów transportu, 
transferów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osób obsługujących stoisko, a także wszelkich 
innych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym udziału w targach do 
4 osób reprezentujących Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Zamawiający, koszt 
wejściówek (konieczne może być przekazanie zamawiającemu z wyprzedzeniem danych osób obsługujących 
stoisko celem uzyskania odpowiednich wejściówek/akredytacji) pokrywa Wykonawca. 

5. Koszt dostarczenia materiałów (ok. 40 kg) z siedziby ZROT na stoisko pokrywa Wykonawca.  
6. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z prawami autorskimi do zdjęć) raportu dotyczącego 

reprezentowania regionu (minimum 1 strona A4) wraz z minimum 5 zdjęciami – w terminie 14 dni od 
zakończenia targów. 

7. Utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji 
usług z pracownikami ZROT. 

3) Kod CPV przedmiotu zamówienia 
 
Kod CPV: 79950000-8 
Nazwa kodu CPV: Usługi w zakresie organizowania wystaw, tragów i kongresów 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia 
79000000-4 Usługi biznesowe 
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4) Harmonogram realizacji zamówienia 
 
1. Czas trwania targów: 17 – 19 lutego 2023 roku. 
2. Termin na przesłanie raportu dotyczącego reprezentowania regionu (minimum 1 strona A4) wraz z 

minimum 5 zdjęciami – w terminie 14 dni od dnia zakończenia targów, tj. do dnia 05 marca 2023 roku. 

Po dostarczeniu raportu, o którym mowa powyżej w pkt. 2 i jego akceptacji przez Zamawiającego zostanie 
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia i zapłaty faktury. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

 
1. Potencjał techniczny: Wiedza i doświadczenie Wykonawcy 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie nabyte w ciągu 
5 ostatnich lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
w zakresie łącznego wykonania co najmniej 1 usługi obejmującej swoim zakresem obsługę stoiska podczas 
targów zagranicznych. 
 
W celu udokumentowania spełnienia powyższego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 
pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  

2. Potencjał techniczny: Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, z których: 

1) co najmniej 2 osoby: 
a. posługują się językiem angielskim na poziomie przynajmniej w stopniu FCE (B2), 
b. posiadają doświadczenie nabyte w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające 

na uczestnictwie w co najmniej 1 imprezie o charakterze targowym/wystawienniczym, 
2) co najmniej 1 osoba: 

a. posługuje się językiem niemieckim na poziomie przynajmniej w stopniu B2, 
b. posiada doświadczenie w pracy związanej z golfem lub legitymuje się posiadaniem tzw. Karty HCP 

UWAGA! 

Osoby wskazane przez Wykonawcę obecne będą na stoisku Pomorza Zachodniego podczas całego okresu 
trwania targów. 

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu (zgodnie z Załącznikiem nr 1) oraz wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

 

 

IV. POWIĄZANIE OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE Z ZAMAWIAJĄCYM 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem projektu, 
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy nie są powiązani 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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. 

 
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego). 
 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
 
 

1) Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą 
s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

a. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 
postępowania); 

b. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania); 

c. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 
 

2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 
3) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego 

wykonawcy. 
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 
5) Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają 

się o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  
 

UWAGA!!! W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie (załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego). 
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VI. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE OFERT 
 

1) Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
 
Oferta musi zawierać następujące elementy: 
 

a) Formularz oferty wraz z oświadczeniami – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym – 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
c) Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte zrealizowanie – załącznik nr 3 do 

zapytania ofertowego, 
d) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, 
uprawnień niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
– załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, 

e) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, 

f) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, lub 
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
ww. dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do 
tych dokumentów. 

 
2) Zamówienia uzupełniające – Nie dotyczy 

 
3) Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
4) Tryb złożenia oferty  

 
1. Oferta powinna być złożona do dnia: 23 stycznia 2023 roku do godziny 12.00. 
2. Termin otwarcia ofert: 23 stycznia 2023 roku godzina 12.30. 

 
5) Dodatkowe postanowienia 

 
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Jeżeli w skład oferty będą wchodziły 

dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, Zamawiający wymaga przedłożenia ich 
tłumaczenia na język polski. 

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.  
c) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę 

(dotyczy oferty w formie skanu). 
d) Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. 
e) Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 
f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
g) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
h) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. 2022, poz. 1233  – ze. zm.) stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

i) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego zapytania do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postepowaniu 
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

k) W przypadku, gdy  wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną, największą liczbę punktów, bez przeprowadzania kolejnego badania ofert, albo unieważnienie 
postępowania. 

 
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
 
Kryterium „Cena” - waga kryterium 100 % (100 pkt) – 
 
Sposób oceny kryterium „Cena” 
 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 

Najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych 
------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena brutto oferty badanej 
 
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Podstawą przyznania punktów będzie cena ofertowa brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym. 
 
Cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w ramach realizacji zamówienia. 

 
 
 

1) Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

VIII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

a) Termin ważności ofert (termin związania ofertą) składanych w ramach zapytania ofertowego wynosi 30 
dni, licząc od dnia złożenia oferty. Potencjalni Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych 
zadań w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. 

b) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym powyżej. Jeśli 
termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku takiej zgody, 
Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

c) Wybór zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego www.zrot.pl oraz Zamawiający 
powiadomi mailowo o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie wszystkich Wykonawców.  
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d) Potencjalny Wykonawca przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę 
składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

e) Ocena będzie przebiegała w dwóch etapach:  
a. sprawdzenie poprawności przygotowania oferty, zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszym zapytaniu.  
Oferty powinny być przygotowane na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego 
zapytania, złożone w oryginale. Przez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/y upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Odrzucone zostaną oferty: złożone niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu, 
złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, zawierające błąd w obliczaniu ceny.  

b. ocena oferty pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przy zastosowaniu 
kryteriów oceny ofert określonych w stosownej części niniejszego zapytania.  

f) Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  
g) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich 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.  
Składane przez wykonawców oświadczenia lub inne dokumenty winny być aktualne na dzień złożenia.  

h) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania. 

i) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:  
a. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale III  

Zapytania Ofertowego; 
b. nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale IV i V Zapytania 

Ofertowego; 
c. nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego. 

j) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z 
przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu 
ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 

k) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
l) Zamawiający uzasadni swoją decyzję w przypadku odrzucenia oferty. 
m) Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.  
n) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie dogodnym dla stron postępowania. 

 
IX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie 

określonym we wzorze umowy.   
3. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w 
celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 

 
 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
 

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być 
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.  



 
Numer postępowania: 2/2023/SnI/ZROT 
 

8 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 
przyczyny.  

3. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:  
a. nie złożono żadnej oferty; 
b. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu; 
c. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania 

uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z projektem umowy.  
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć.  

e. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji, kiedy Zamawiający nie jest w stanie 
zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).  

4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.  
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie 
zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku wątpliwości co do kwoty oferty, za cenę oferty 
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

7. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

8. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 
dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno 
formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

 
XI. WARUNKI ROZLICZEŃ I ZAPŁATY  

 
1. Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wystawionego przez 

Zamawiającego, który będzie podstawą do wystawienia i zapłaty faktury.  
2. Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie stanowić koszt realizacji zamówienia. 
3. Cena podana w ofercie Wykonawcy nie będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy.  
4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia, z wyodrębnieniem podatku VAT lub innych podatków i składek ubezpieczeniowych, byća 
wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).  

5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia.  

 
XII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszy postępowaniem jest 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, z siedzibą przy ul. Partyzantów 1,  
70-222 Szczecin, adres email: info@zrot.pl , strona internetowa: zrot.pl. Została wyznaczona osoba do 
kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: rodo@zrot.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w 
szczególności: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, 
kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, sprawozdawczości, rozliczenia projektu, 
zachowania trwałości projektu, archiwizacji.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 
dalej: RODO), wynikający z:  
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a. art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;  

b. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – 
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne 
działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 
przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez 
uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji 
dokumentów.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia 
Pani/Pana danych osobowych.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
 Formularz oferty wraz z oświadczeniami – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym – 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
 Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte zrealizowanie – załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego, 
 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, 
uprawnień niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
– załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, 

 Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 Wzór umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. 
 

XIV. Zamawiający - Beneficjent 
 
Nazwa: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 
Adres: ul. Partyzantów 1, 70 - 222 Szczecin 
Numer telefonu: 91 433 41 26 
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NIP: 851-27-45-138 
 
Tytuł projektu: „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” 
Numer projektu: RPZP.01.14.00-32-0002/21-00 
Inne źródła finansowania: Nie dotyczy 


