Kłanino, dnia 18.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/02/2021
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą
w Kłaninie zaprasza do złożenia oferty na napisanie treści planowanej publikacji zawierającej ofertę
rodzinną 23 obiektów szlaku dworów i pałaców Północnych Kaszub w ramach unijnego projektu Baltic
Manors czyli Dwory Południowego Bałtyku.
I.
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Pałacowa 14,
84-107 Kłanino; tel. 603 039 013, e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1. Napisanie treści planowanej publikacji zawierającej ofertę rodzinną 23 obiektów szlaku dworów
i pałaców Północnych Kaszub. Każdy obiekt powinien zostać przedstawiony w możliwie interesujący
sposób, czy to w formie opisu, opowiadania, legendy, z uwzględnieniem oferty pod kątem wizyty,
wypoczynku całej rodziny. Tekst o każdym obiekcie powinien zmieścić się na 2 stronach maszynopisu.
Autor powinien posiadać umiejętność pisania tekstów turystyczno-krajoznawczych i mieć doświadczenie
w tego rodzaju publikacjach.
Parametry techniczne:
- maximum 2 strony tekstu A-4, min.1,5 o każdym z 23 obiektów, plus wstęp – 1 strona
- wersja językowa polska
Rezultat działania: Treść publikacji promocyjnej jako spójnej oferty familijnej obiektów dworskopałacowych Północnych Kaszub.
2. Realizacja zadania
Wybrany autor przedstawi zamawiającemu treść, zamawiający w terminie 14 dni naniesie uwagi lub
zaakceptuje całość . Po przekazaniu przez autora pierwotnego kompletu 23 tekstów oraz wstępu
(1 strona) zleceniodawca zastrzega sobie prawo dwukrotnego wezwania do zmodyfikowania tekstu,
celem uzyskania jak najlepszego efektu końcowego wydawnictwa. Miejsca przedstawione w publikacji
zostaną zawarte w załączniku do umowy.
3. Odbiór
Zamawiający dokona odbioru tekstu po wniesieniu ostatecznych uwag do dostarczonej wersji.
Po dokonaniu akceptacji przedstawionego materiału zostanie podpisany protokół odbiorczy.
4. Przeniesienie praw
Wykonawca zobowiązuje się na przeniesienie na Zamawiającego w całości praw majątkowych do
napisanego tekstu, obejmujących wszystkie pola eksploatacji od momentu zawarcia umowy.
Rezultat działania: Gotowy tekst dostarczony będzie Zamawiającemu na płycie CD w formacie Word.
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Zadanie będzie wspierane merytorycznie przez partnerów, (wg. załącznika) jak również przez
Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.
III. TERMIN ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
05.03.2021 r. – decyduje data wpływu oferty do biura
IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oferent będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do 17.05.2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne.
VI. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą
do biura Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna, adres:
84-107 Kłanino, ul. Pałacowa 14 lub pocztą elektroniczną na adres: r.kaminski@kaszubypolnocne.pl
2. Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do zamówienia nr
01/02/2021.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2021 r.
4. 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.
5. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
została złożona przez podmiot: niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
określonych w zapytaniu ofertowym lub powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na: uczestniczeniu jako wspólnik
w spółce cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
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; pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Oferty będzie oceniać komisja powołana przez Stowarzyszenie w składzie:
Dyrektor biura, koordynator projektu, przedstawiciel sekcji promocji oraz przedstawiciel beneficjentów
projektu unijnego czyli jednego z 23 obiektów.
Ocena odbędzie się na podstawie dostarczonego jednego tekstu o jednym przykładowo wybranym
obiekcie, pod kątem atrakcyjności opisu, stylu, odniesienia do historii, kompletności oraz ceny za
wykonanie całego zadania.

Kryteria oceny:
A/ cena - 50 pkt
B/ ocena tekstu - 40 pkt (10 pkt. Atrakcyjność opisu, 10 pkt. Styl, 10 pkt. Odniesienie do historii, legend,
10 pkt. Kompletność uwzględnienia oferty familijnej )
C/ doświadczenie w podobnych realizacjach -10 pkt (1 publikacja - 5 pkt, 2 publikacje – 10 pkt)
udokumentowana w formie skanu z wyraźnym widocznym autorstwem składającego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z przyjętych
kryteriów oceny oferty (LP) liczoną wg wzoru:
LP=A+B+C
VIII. DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest koordynator projektu unijnego Radosław Kamiński,
tel. 788 926 226, e-mail: r.kaminski@kaszubypolnocne.pl
IX. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
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.
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wszystkie przedmioty niniejszego zapytania podlegają obowiązkowemu znakowaniu zgodne z wzorem
i zasadami promocji projektów finansowanych z Programu EFRR.

Załączniki
1. Załącznik nr 1 wzór oferty
2. Lista obiektów do opisania
3. Projekt umowy
4. Protokół odbioru
5. Oświadczenie RODO
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/02/2021

....................................................
(Miejscowość, data)
....................................................
(Pełna nazwa Oferenta)
....................................................
(Dane teleadresowe)

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Pałacowa 14
84-107 Kłanino

OFERTA
dotyczy: zapytanie ofertowe nr 01/02/2021
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 umowy 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.
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. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że:
a) nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez:
- uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawanie 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;
b) nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, w stosunku do podmiotów uczestniczących
w postępowaniu w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla zadania.
8.

Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty:

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, nr telefonu)

…………………………………….….....................................................................
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta
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