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                                                                                                                                Krosno, 03.06.2013 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                                                              Nr 2 PIG/FST/I/2013 

DOTYCZY:  postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór             

organizatorów turystyki dla celów przeprowadzenia wyjazdów STUDY TOUR                  

w ramach projektu „Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu   

konkurencyjności regionalnych produktów turystyki biznesowej, kongresowej 

i luksusowej ”, realizowanego przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, 

w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

                        Projekt pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"  

                        Działanie 5 Fundusze Grantowe               
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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, 38-400            

Krosno, zaprasza do składania ofert na zasadach określonych w niniejszej dokumentacji. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz 

Zamawiającego usług w postaci przeprowadzenia 3 wyjazdów STUDY TOUR w zakresie 

określonym w punkcie 2.  

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną           

w  ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Dobre Praktyki.   

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

1.4.1 „Zamawiający” – Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 

14, 38-400 Krosno. 

1.4.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji. 

1.4.3 „ZP” – niniejsze zapytanie ofertowe. 

1.4.4 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie opisane w punkcie 2. 

1.4.5 „Wykonawca” – oferent, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania                           

zamówienia. 

1.4.6     „STUDY TOUR” – wyjazd studyjny organizowany w ramach Projektu 

1.5.       Dane Zamawiającego: 

              Dokładny adres do korespondencji: 

              Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno 

              NIP: 684-00-19-826 

              KRS: 0000052505 

              Regon: 370197266 

              Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 13 43 234 47 

              Telefon kontaktowy: 13 43 695 90 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:  pig@pigkrosno.pl 

 

mailto:pig@pigkrosno.pl
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 wyjazdów STUDY TOUR w ramach projektu                     

„Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych 

produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej” realizowanego przez Podkarpacką Izbę 

Gospodarczą w Krośnie, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - Projekt pn. 

"Alpejsko-Karpacki Most Współpracy"  Działanie 5 Fundusze Grantowe.  

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenia na trzy wyjazdy studyjne w okresie od                     

01.07-31.12.2013 r. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 3 wyjazdy STUDY TOUR: 

I wyjazd „Karpacki” (III kw. 2013) - Region tokajski – po stronie słowackiej i po węgierskiej oraz 

regiony rumuńskie: Banat, Oltenia, Muntenia, Mołdawia, Transylwania i Maramuresz; 6 dni, ok. 2500 

km, 7 uczestników; 

II wyjazd „Wyszehradzki” (III kw. 2013) - Małe Karpaty na zachodzie Słowacji, Morawy oraz region 

Villany na Węgrzech; 4 dni, ok. 2000 km, 7 uczestników; 

III wyjazd „Alpejski” – Szwajcaria (IV kw. 2013) - Regiony Zurich, Neuchatel, Vaud oraz Valais; 6 dni, 

ok. 4000 km, 14 uczestników. 

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany: 

Zorganizowanie trzech wyjazdów STUDY TOUR obejmujących 30 miejsc wizytowanych w czasie 

wskazanym przez Zamawiającego, w tym: zaplanowanie programów, zapewnienie noclegów, 

wyżywienia, ubezpieczenia, transportu. 

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przedstawienia prezentacji prezentującej wyjazdy 

studyjne (dopuszczalne formaty: pptx, pdf, flash). 

- Zapewnić realizację zamówienia w sposób rzetelny, ze szczególną starannością. Celem wyjazdów 

będzie zapoznanie się z dobrymi przykładami i możliwościami w zakresie wykorzystania produktów 

regionalnych w ofertach turystyki luksusowej, a szczególnie regionalnego wina, innych produktów 

spożywczych oraz rzemiosła; 

CPV 63500000-4 

2.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych przedmiotu zamówienia, tj. 

od I-III opisanych w pkt. 2.1 

3.  PRZYGOTOWANIE OFERTY: 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) 

oraz wypełnić oświadczenie (załącznik nr 2) do niniejszego zapytania. 
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Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.  

 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu 

„Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych 

produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej” – załącznik nr 2.  

Oferta musi zawierać następujące informacje: 

 -    Pełną nazwę Zamawiającego i Wykonawcy oraz dane teleadresowe; 

 -    Cenę, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 

 -   Oferta musi być podpisana przez osobę składającą ofertę, przy czym podpis musi być czytelny lub    

      opisany pieczątką imienną. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

Niedołączenie któregokolwiek z wymaganych załączników będzie skutkować odrzuceniem oferty         

z przyczyn formalnych.  

4.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia,  

Przez posiadanie wiedzy należy rozumieć: wiedza z zakresu organizowania i prowadzenia wyjazdów 

turystycznych. 

2) Nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia z powodu braku powiązań 

osobowych lub kapitałowych z zamawiającym w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy z dnia 23.04.2013 r. 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

Zamawiający w ramach prac 3-osobowej Komisji, wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie 

następującego kryterium oceny ofert: 

Kryterium – cena oferty brutto za przeprowadzenie trzech wyjazdów STUDY TOUR (suma trzech 

wyjazdów opisanych w pkt. 2.1) 

W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

Określenie „cena” należy rozumieć jako łączną kwotę za przeprowadzenie 3 wyjazdów STUDY TOUR. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.  
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Liczba punktów = najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto 

badanej oferty x 100% (100 pkt.) 

6. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Zamawiający odrzuci oferty, w przypadku jeśli: 

a)   Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lub  2,  

b) Oferta zawiera rażąco niską cenę – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

w przedmiocie wyjątkowo korzystnych warunków jakimi dysponuje Wykonawca. 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: 

Termin składania ofert upływa 14.06.2013 r. o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu 

ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 

„Oferta na przeprowadzenie wyjazdów STUDY TOUR”. Nie otwierać do dnia 14.06.2013 r., do godz. 

14.00. 

Adres Zamawiającego: 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA, Ul. LEWAKOWSKIEGO 14, 38-400 KROSNO 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013 r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawca, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów zostanie o tym fakcie 

poinformowany najdalej w ciągu dwóch dni roboczych od daty otwarcia ofert. Jeżeli oferent, którego 

oferta została wybrana uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 

ofertę spośród pozostałych ofert.  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały 

oferty. 

8. ZAŁĄCZNIKI: 

1.   Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu w ramach projektu       

„Podkarpackie z wyższej półki - study tours na rzecz wzrostu konkurencyjności regionalnych 

produktów turystyki biznesowej, kongresowej i luksusowej” – załącznik nr 2 

 


