
 

 

Gdańsk, 09.09.2016 r. 
 

         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/BEKA/2016 

Zamieszczone na tablicy ogłoszeń Fundacji Rozwoju UG na stronie internetowej 

w dniu 09.09.2016r. 

 

 

 
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako 

Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na organizację wyjazdu oraz pobytu 

zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System 

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług 

Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. 

„Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad postępowania w zakresie wydatkowania środków 

publicznych w ramach realizacji projektu „„Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla 

Rezerwatu Przyrody Beka” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 

63510000-7 Usługi biur podróży i podobne 

2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu oraz pobytu dla zespołu projektowego 

złożonego z maksymalnie trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi 

Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych dostawa pięciu 

namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w dniach 11-14 października 

2016r.  

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

4. Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

transportu. 

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany w terminie 11-14.10.2016r. Miejsce realizacji: 

Poznań, Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla 

Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych.  

 



 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do 

zapytania wzorem stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być 

sporządzona w języku polskim. 

2. Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie ze wzorem 

stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Wykonawcy, zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu, winni do czasu składania ofert 

odwiedzać stronę internetową Zamawiającego, w celu zapoznania się z ewentualnymi 

aktualizacjami niniejszego zapytania ofertowego. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 2 – formularzem ofertowym, najpóźniej do 

końca dnia 16.09.2016r. w jeden z wymienionych sposobów: 

1) przesłać na adres Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: ul. Bażyńskiego 1A, 

Gdańsk 80-952, 

2) przesłać faxem na numer: 58 523 33 65, 

3) przesłać drogą mailową na adres: frugprzetargi@ug.edu.pl  

4) złożyć osobiście w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od poniedziałku do piątku  

w godzinach 07:00 – 15:00. 

 

UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. Oferta wpływająca pocztą zostanie zarejestrowana w 

sekretariacie FRUG, oferta drogą mailową może zostać potwierdzona na żądanie Wykonawcy w 

programie od obsługi poczty elektronicznej 

 

VI. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe 

nie będą rozpatrywane. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU: najniższa cena. Cena – 100%. Punkty zostaną obliczone według 

następującego wzoru: 

                              Cena brutto oferty najtańszej 
                            ------------------------------------------ x 100   =    ilość punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Maksymalna ilość 

punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium cena, 

wynosi 100. 

 

VIII. WYMOGI FORMALNE: Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. Projekty elementów należy przesłać do Zamawiającego w terminie 5 

dni roboczych od podpisania umowy. Prawidłowość odbioru dostaw realizowanych w ramach 

niniejszego zamówienia zostanie potwierdzony na formularzu zamówienia. W razie zastrzeżeń 
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Zamawiający określi rozsądny termin poprawnej realizacji dostawy. Poprawna dostawa zostanie 

odnotowana na formularzu zamówienia. 

 

IX. FORMA PŁATNOŚCI: zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia 

(stwierdzonego protokołem) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, płatnej 

przelewem w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

X. FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 

1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne 

lub budzą wątpliwości Fundacji. 

2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie. 

3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego. 

4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  

O każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, 

do których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania 

ofertowego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Fundacji, zamieszcza stosowną 

informację na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 

przekazując swoje zapytanie pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. Warunkiem 

odpowiedzi Zamawiającego jest identyfikacja pytania do przedmiotowego postępowania 

oraz zadawanie pytań mający na celu wyjaśnienie wątpliwych zapisów niniejszego zapytania 

ofertowego albo istotnych okoliczności związanych z realizacją przedmiotowego 

zamówienia. Pytania nieistotne, powtarzające się bądź będące parafrazą opisu przedmiotu 

zamówienia Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi. 

6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

7. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów,  

do złożenia w terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

8. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 

9. Zmiany umowy poprzez: 

a. możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.  

b. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:  

i.  przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem 

terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz 

wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  

ii. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie 

nadzwyczajnych okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy 

podpisywaniu umowy.  

iii. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na 

zmiany regulacji przepisów powszechnie obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy.  



 

iv. dopuszcza się zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez innowacyjność 

Wykonawcy, jednakże jedynie pod warunkiem wskazania porównywalnej 

płaszczyzny porównań dla rozwiązań innowacyjnych przyjętych przez 

Wykonawcę, w szczególności bardziej efektywnego sposobu organizacji 

pobytu i wyjazdu na Targi Pol-Eko 

 

XI. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: 

pisemnie lub drogą elektroniczną lub faksem. 

 

XII. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks 

Cywilny. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie: 

1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu organizacji 

Targów Pol Eko System, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami 

instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany 

przepisów powszechnie obowiązujących dniu zawarcia umowy. 

XIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

1. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nie może udzielać zamówienia podmiotom 

powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między FRUG 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu FRUG lub osobami 

wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające 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. 

3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o 

braku powiązań, o których mowa w ust. 1. 

4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

XIV. Dane kontaktowe Zamawiającego 

 

Adres do korespondencji:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

     ul. Bażyńskiego 1A 

Gdańsk 80-952, godziny pracy 07:00-15:00 

 

Kontakt: Mateusz Dembina, tel. 58 523 33 73, e-mail: frugprzetargi@ug.edu.pl 

   Kamila Szmidt, tel. 58 523 33 67, e-mail: frugks@ug.edu.pl  
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Z a ł ą c z n i k i :  

1 .  O p i s  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  

2 .  F o r m u l a r z  o f e r t o w y  

3 .  O ś w i a d c z e n i a  ( o  b r a k u  p o w i ą z a ń  z  Z a m a w i a j ą c y m )  

 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  1  –  o p i s  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  

 

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego  

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego 

maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów 

dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. 

Działanie jest elementem projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu 

Przyrody Beka” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Usługa składa się z następujących działań: 

1. Dokonanie potwierdzenia zgłoszenia udziału Fundacji Rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w Targach (wstępne zgłoszenie zostało dokonane przez Zamawiającego ). 

2. Dokonanie opłaty targowej według obowiązującej stawki/taryfy dostępnej na stronie 

Targów Pol-Eko System za stoisko zgodnie z poniższym opisem: 

- miejsce w pawilonie Hali Targowej, 

- wielkość – 2m x 3 m,  

- stoisko z zabudową  podstawową, z zaopatrzeniem w postaci: trzech krzeseł 

tapicerowanych, jednego stolika, jednej wysokiej lady o szerokości 0,5 m; 

- położenie szeregowe. 

3. Zagwarantowanie co najmniej 3 kart wystawcy dla zespołu projektowego - nazwiska 

tych osób zostaną podane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Poprzez 

„zagwarantowanie” Zamawiający rozumie uzyskanie przez Wykonawcę kart dostępu 

na teren targów i oddanie go do dyspozycji przedstawicieli Zamawiającego na czas 

trwania Targów. 

4. Wykonanie oprawy graficznej stoiska, w tym realizacja projektów, wykonanie i 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

- 9 plansz o wielkości  100 x 70 cm z materiału typu „kapa” jednostronnych 

zawierających zdjęcia z obszaru Rezerwatu Beka oraz informację o projekcie i 

źródle dofinansowania – zdjęcia zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy; 

-25 plansz o wielkości 14 cm x 20 cm z zaokrąglonymi rogami z materiału typu 

„kapa” jednostronnych zawierających zdjęcia z obszaru Rezerwatu Beka – 

zdjęcia zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu podpisania umowy; 

- roll-up informacyjny o projekcie (wielkość 85 cm x 200 cm) – projekt 

kolorowy zawierający zdjęcia i treść merytoryczną – materiały zostaną 

dostarczone Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

- zakup do od 1 do 10 zdjęć wysokiej rozdzielczości, odpowiednich dla druków 

wielkoformatowych 70x100 cm 

5. Zorganizowanie co najmniej jednego transportu dla 3 osób oraz materiałów na 

stoisko z Gdańska do Poznania i co najmniej jednego z Poznania do Gdańska w 

terminie 11-14.10.2013r. – dokładne terminy zostaną ustalone z Zamawiającym.  



 

6. Odbiór stoiska i organizacja  stoiska na miejscu, wraz z aranżacją wizualną przy 

wykorzystaniu materiałów opisanych w pkt.4 i 5 powyżej, w dniu 10 października 

2016r. – jeden dzień przed Targami zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

7. Zagwarantowanie w pełni dyspozycyjnej jednej osoby do pomocy przy obsłudze 

administracyjnej stoiska podczas dni Targów, obecnej przez cały okres ich trwania. 

8. Posprzątanie stoiska na Targach, zebranie materiałów Zamawiającego i Wykonawcy z 

terenu Targów stoiska w dniu 14 października po godzinie 17.00 (ostatni dzień 

Targów), wraz z przewiezieniem materiałów wymienionych w pkt. 4 i 5 do siedziby 

Zamawiającego.  

 

Wykonawca musi dostosować się do postanowień szczegółowych Pol-Eko System, zachowując 

wszystkie wiążące terminy i ustalenia opisane w dokumencie wskazanym pod linkiem 

http://www.polecosystem.pl/pl/dla_wystawcow/informacje_dla_uczestnikow_targow/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  2  –  f o r m u l a r z  o f e r t o w y  

 
……………………………………………… 

     Wykonawca 

 
……………………………………………… 

           Adres 

 
……………………………………………… 
            nr telefonu, adres e-mail 
 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Bażyńskiego 1A 

80-952 Gdańsk 

 

O F E R T A  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ……………/2016 z dnia …………2016 r. na organizację 

wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko 

System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług 

Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. 

projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” 

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020: 

 

Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi: 
……………………………………………………….. zł netto,  
słownie netto: …………………………………….…………………..złotych, 
 
w tym kwota podatku VAT…………………………….. zł 
słownie VAT ……………………………………………………..………złotych, 
 
……………………….…………………………… zł brutto,  
słownie brutto …………………………………………………….…….złotych, 

 

Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie całkowita cena, jako cena ryczałtowa została 

prawidłowo skalkulowana i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu 

 

…………………………………, dnia ………………………………. 

 

 

 

                                      ………………………………………………………… 
                                                Pieczątka i podpis oferenta 



 

Z a ł ą c z n i k  n r  3  – o ś w i a d c z e n i e  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
 

Dane oferenta: 
 
Nazwa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon/ faks: ………………………………………….       Adres e-mail: ..…………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………….      REGON: ………………………………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia nr /PBP/2016 na organizację wyjazdu oraz pobytu zespołu 

projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe 

Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w 

dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. projektu „Zrównoważona 

turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, nie jestem 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między FRUG lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu FRUG lub osobami wykonującymi w jej 

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające 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. 

 

 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………… 
(podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) 
 


