Szydłowo,20.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia :
opracowanie internetowego przewodnika: „Obszar NGR zaprasza turystów"

1. Zamawiający:
Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej
Siedziba: Szydłowo, Krańcowa 2
NIP 76425604400,
Regon 300555711
e-mail: cao@onet.eu
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Uwagi ogólne dot. przedmiotu zamówienia:
Podczas realizacji zamówienia w trybie ciągłym prowadzone będzie zebranie informacji w terenie oraz na
podstawie źródeł (opracowania książkowe takie jak przewodniki turystyczne, monografie historyczne –
również niemieckojęzyczne , strony internetowe itp.) ,Wykonawca zadania odwiedzi wskazane przez
zamawiającego obiekty i dokona ich opisu w atrakcyjny sposób zachęcających do uprawiania turystyki na
obszarze NGR. Szczegółowo (wraz ze zdjęciami opisze walory naturalne NGR - promowana będzie
ekologia i ochrona przyrody oraz aktywne spędzanie czasu wolnego i aktywność sportowa na obszarze
NGR, Materiały dostosowane zostaną do grupy docelowej – młodzieży poniżej 18-tego roku życia .
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego przedstawicielami
gmin oraz właścicielami firm turystycznych, rybakami, lokalnymi miłośnikami przyrody i turystyki w celu
pozyskania od nich wymaganych informacji.
Wymagana jest realizacja zadania systematycznie przez cały okres realizacji projektu, tak aby wykonane
fotografie ukazywały obszar NGR w różnych porach roku, ze szczególnym zwrócenie uwagi na okresy,
kiedy walory naturalne obszaru NGR są widoczne najpełniej. ( wiosna, jesień)
Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego wykonawcą
strony internetowej w celu dostosowania przygotowywanych materiałów do potrzeb ww. strony.
Zadanie realizowane będzie w trzech etapach o następujących terminach zakończenia :
• Etap I –grudzień 2019
• Etap II – maj 2020
• Etap III – wrzesień 2020
Zamówienie obejmuje zebranie materiałów do przewodnika, opracowanie tekstów oraz wykonanie
fotografii według następującego zestawienia :
1. Etap I
A Zebranie materiałów i opracowanie tekstów ( format doc.) na podstawie dostępnych źródeł oraz
wizyt terenowych dotyczących :
•

Inwentaryzacji szlaków turystycznych obszaru NGR –pieszych i rowerowych i napisanie
tekstów na ich temat oraz wykonanie fotografii ilustrujących przebieg szlaku

•

Inwentaryzacji bazy turystycznej obszaru NGR takiej jak : obiekty noclegowe,
gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i napisanie tekstów na jej temat oraz

zilustrowanie ich fotografiami
•

Zebranie i redakcja materiałów promujących wodny potencjał MDW E -70 wraz z
wykonaniem fotografii ilustrujących przygotowany materiał

•

Rybactwa na obszarze NGR; tradycji i historii rybactwa, pracy rybaków, , oraz spożycia
produktów rybactwa (przepisy na potrawy rybne),i napisanie tekstów na ww. tematy wraz z
fotografiami ilustrującymi zagadnienie

B. Wykonanie niezbędnych fotografii ilustrujących opisy w przewodniku do strony internetowej i
ich obróbkę na potrzeby Internetu - 200 sztuk
Wymagania techniczne wobec fotografii :Rozdzielczość min 45 mln piks., format zdjęcia RAW ,
każde zdjęcie z geotagiem

2. Etap II
Zebranie materiałów i opracowanie tekstów w formie leksykonu nazw geograficznych ( osobny tekst
dla każdej nazwy geograficznej, przy czym wykonawca uwzględni wszystkie miejscowości, nazwy
geograficzne rzek, jezior itp. ) na podstawie dostępnych źródeł oraz wizyt terenowych wraz z
wykonaniem fotografii –minimum 1 dla każdej nazwy, dotyczących
•

Zasobów przyrodniczych obszaru NGR

•

Lokalnych imprez cyklicznych

•

Zwyczajów, tradycji, wybitnych postaci obszaru NGR

•

Ekologii i ochrony przyrody na obszarze NGR

•

Atrakcji ,szeroko rozumianych walorów turystycznych na obszarze NGR

W ramach etapu II wykonawca wykona także : 200 fotografii ilustrujących opisy w przewodniku do
strony internetowej i ich obróbkę na potrzeby Internetu
Wymagania techniczne wobec fotografii :
Rozdzielczość min 45 mln piks., format zdjęcia RAW , każde zdjęcie z geotagiem

3. Etap III
•

Wykonanie niezbędnych fotografii ilustrujących przygotowane w ramach Etapu I i II opisy w
przewodniku internetowym oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego z całego
obszaru NGR i ich obróbkę na potrzeby Internetu – 400 sztuk

Wymagania techniczne wobec fotografii :Rozdzielczość min 45 mln piks., format zdjęcia RAW ,
każde zdjęcie z geotagiem

•

Tłumaczenie wskazanych przez Zamawiającego tekstów z przygotowanej strony
internetowej „ Obszar NGR zaprasza turystów” na język niemiecki

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego .

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

1
2

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie od kwiecień 2019 r. do wrzesień 2020 r.
Miejsce wykonania zamówienia: gmina wchodzące w skład NGR,

4. Wymagania wobec Wykonawcy:
INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z MOZLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PODMIOTOM POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub
osobami
upoważnionymi
do
zaciągania
zobowiązań w
imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 1O % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
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.

4) pozostawaniu

5. Sposób przygotowania oferty:
Termin składania ofert do dnia 01.04.2019 r.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty , poczty elektronicznej na adres cao@onet.eu ,
kuriera bądź też dostarczona osobiście.

6 Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Łączna cena netto - 50%
2. Doświadczenie wykonawcy w opracowaniu materiałów i wykonywaniu fotografii do
stron internetowych dotyczących turystyki, historii lub przyrody – 50 %

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów :

Cena netto oferty

Cena =

Cena oferty
najtańszej (w pin)
x 1OO x znaczenie 50%

(max. 50 pkt.)

Cena oferty
badanej (w pin)

Doświadczenie wykonawcy

Za doświadczenie wykonawca może otrzymać maks. 50 punktów, liczonych w następujący sposób:
:wykonana 1 strona – 10 pkt.
Wykonane 2 strony – 20 pkt
Wykonane 3 strony -30 pkt
Wykonane 4 strony – 40 pkt
Wykonane 5 i więcej stron -50 pkt

7 Istotne warunki umowy
Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14
dni od dnia wpływu faktury. Dopuszcza się wystawianie faktur po zrealizowaniu każdego z etapów.
8. Pozostałe informac
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU ZŁOŻENIA
CO NAJMNIEJ DWÓCH OFERT ZGODNYCH Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM.
Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
unieważnienia
postepowania w przypadku braku co najmniej dwóch ofert
zgodnych z zapytaniem ofertowym oraz w sytuacji gdy cena
najtańszej wybranej oferty przekracza budżet Zamawiającego
przeznaczony na to zadanie.
Szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia udzieli Pan Krzysztof
Bogdanowicz, tel. 501 017723
Zamawiający powiadomi i złoży zamówienie u oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę (
z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty )
W załączeniu:

1.
2.

Formularz ofertowy.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
............................................................................................................................
Adres:
............................................................................................................................
NIP:
............................................................................................................................
REGON:
............................................................................................................................
Nr tel.:
............................................................................................................................
Nr faxu:
............................................................................................................................
e-mail:
.............................................................................................................................
Oferuję/emy realizację Zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym

opracowanie internetowego przewodnika: „Obszar NGR zaprasza turystów"
na rzecz Fundacji Centrum Aktywności Obywatelskiej w następującej cenie netto/brutto - :
Zakres oferty
Wartość
Podatek
Wartość
netto
VAT
brutto
Etap I
A Zebranie materiałów i opracowanie
tekstów ( format doc.) na podstawie
dostępnych źródeł oraz wizyt
terenowych dotyczących :
•

Inwentaryzacji szlaków
turystycznych obszaru NGR –
pieszych i rowerowych i
napisanie tekstów na ich temat
oraz wykonanie fotografii
ilustrujących przebieg szlaku

•

Inwentaryzacji bazy
turystycznej obszaru NGR
takiej jak : obiekty noclegowe,
gastronomiczne,
wypożyczalnie sprzętu
turystycznego i napisanie
tekstów na jej temat oraz
zilustrowanie ich fotografiami

•

Zebranie i redakcja materiałów
promujących wodny potencjał
MDW E -70 wraz z
wykonaniem fotografii
ilustrujących przygotowany
materiał

•

Rybactwa na obszarze NGR;
tradycji i historii rybactwa,
pracy rybaków, , oraz spożycia
produktów rybactwa (przepisy
na potrawy rybne),i napisanie
tekstów na ww. tematy wraz z
fotografiami ilustrującymi
zagadnienie

B. Wykonanie niezbędnych fotografii
ilustrujących opisy w przewodniku do
strony internetowej i ich obróbkę na

potrzeby Internetu - 200 sztuk
Wymagania techniczne wobec
fotografii :Rozdzielczość min 45 mln
piks., format zdjęcia RAW , każde
zdjęcie z geotagiem

Etap II

Zebranie materiałów i opracowanie
tekstów w formie leksykonu nazw
geograficznych ( osobny tekst dla
każdej nazwy geograficznej, przy
czym wykonawca uwzględni
wszystkie miejscowości, nazwy
geograficzne rzek, jezior itp. ) na
podstawie dostępnych źródeł oraz
wizyt terenowych wraz z wykonaniem
fotografii –minimum 1 dla każdej
nazwy, dotyczących
•

Zasobów przyrodniczych
obszaru NGR

•

Lokalnych imprez cyklicznych

•

Zwyczajów, tradycji, wybitnych
postaci obszaru NGR

•

Ekologii i ochrony przyrody na
obszarze NGR

•

Atrakcji ,szeroko rozumianych
walorów turystycznych na
obszarze NGR

W ramach etapu II wykonawca wykona
także : 200 fotografii ilustrujących
opisy w przewodniku do strony
internetowej i ich obróbkę na
potrzeby Internetu
Wymagania techniczne wobec
fotografii :
Rozdzielczość min 45 mln piks., format
zdjęcia RAW , każde zdjęcie z
geotagiem

Etap III

•

Wykonanie niezbędnych
fotografii ilustrujących
przygotowane w ramach Etapu
I i II opisy w przewodniku
internetowym oraz innych
miejsc wskazanych przez
Zamawiającego z całego
obszaru NGR i ich obróbkę na
potrzeby Internetu – 400 sztuk

Wymagania techniczne wobec
fotografii :Rozdzielczość min 45 mln
piks., format zdjęcia RAW , każde
zdjęcie z geotagiem

•

Tłumaczenie wskazanych
przez Zamawiającego
tekstów z przygotowanej
strony internetowej „ Obszar
NGR zaprasza turystów” na
język niemiecki

RAZEM WARTOŚĆ USŁUGI

Wymagany termin realizacji zamówienia – od kwiecień 2019 r. do wrzesień 2020 r.
Ponadto oświadczam/y, że:
1)
Oferta jest ważna 60 dni od daty jej złożenia.
2)
Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń,
3)
Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam/y, iż posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
iż
posiadam/y
doświadczenie, odpowiednią kadrę i kwalifikacje oraz
2. Oświadczam/y,
znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3. Oświadczam/y,
iż
zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
Miejscowość ............................, dnia ....................................
…………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

Załącznik 2
…………………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oświadczam, że nie jestem
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Fundacja Centrum Aktywności
Obywatelskiej.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami
wykonującymi
w imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………., dnia ………………………

…………………………………………………………
Pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

