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Lubaczów, dnia 13.06.2019 r.  
Związek Międzygminny  
„Ziemia Lubaczowska” 
Ul. Jasna 1,  
37-600 Lubaczów 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FGTNT/2019 
 
w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO 
POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-
2020 
 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 
W zakresie procedury zamówienia: Magdalena Kuśmierczyk,  
tel. 727 572 503, e-mail: mag.kusmierczyk@wp.pl 
W zakresie przedmiotu zamówienia: Magdalena Kuśmierczyk, Beata Paryniak 
tel. 727 572 503, e-mail: mag.kusmierczyk@wp.pl 

1.2. Miejsce oraz sposób upublicznienia Zapytania ofertowego: 
Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców, zamieszczenie na 

stronie internetowej projektu: www.geocoin.pro 
 

1.3. Słownik. 
Użyte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym (oraz w załącznikach) terminy mają następujące 
znaczenie: 
1)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 4 niniejszego Zapytania Ofertowego, 
2) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsze Zapytanie Ofertowe, 
3) „Zamawiający” – Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”, 
4) „Beneficjent” – Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” - Partner wiodący, Gmina 

Wojaszówka – Partner, Obec Holčíkovce – Partner. 
1.4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą treścią Zapytania Ofertowego i złożyć 

ofertę zgodnie z jego wymaganiami. 
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Rozdział 2 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Tryb udzielenia zamówienia: 

Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie 
prowadzone jest poprzez rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 
lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi 
zamówień w projekcie właściwym dla Polski i Słowacji, zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja pt. „Zalecenia dotyczące realizacji 
zamówień publicznych”. 

2.2. Rodzaj zamówienia: usługa. 
Rozdział 3 

FINANSOWANIE 
 
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020 w oparciu o projekt: „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TUTYSTYCE POLSKO-
SŁOWACKIEGO POGRANICZA”.  
 

Rozdział 4 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie dla 100 uczestników I 

Transgranicznego Festiwalu Gier Terenowych i Nowych Technologii w Turystyce. 
 
 
Zakwaterowanie obejmuje 2 noclegi w pokojach 1,2 lub wieloosobowych na terenie Związku 
Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska” 
Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem noclegowym oraz przygotowania i 
wydawania posiłków.  
Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) przez 2 dni festiwalu dla 100 osób. 
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Holčı́kovce	40,	Holčıḱovce		
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Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla 100 osób w pokojach jedno, dwu i wieloosobowych 
wyposażonych zaplecze sanitarne podczas dwudniowego festiwalu – po 2 noclegi dla każdego 
uczestnika. 
Wykonawca zapewni wyżywienie dla 100 osób podczas dwudniowego festiwalu na co składa się: 
- śniadanie w formie bufetu; 
- obiad składający się z zupy i dania głównego (mięsnego, lub wegetariańskiego); 
- kolacji w formie bufetu. 
Łącznie Wykonawca zapewni 200 zestawów śniadań, 200 obiadów i 200 kolacji. 
 
4.2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 

Kod: 98341000-5 – usługi miejsc noclegowych 
Kod: 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 
Rozdział 5 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane najpóźniej do dnia 25.06.2019 r.  
 

Rozdział 6 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 

 
Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani  
z Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
(Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
(Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności 
związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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d) 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. 

 
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: 
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy  
o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem) Załącznik Nr 2 
do Zapytania Ofertowego. 

Rozdział 8 
WYMAGANE DOKUMENTY (OŚWIADCZENIA) 

 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:  
1) Formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego;  
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – wg wzoru 
stanowiącego (Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego) – w odniesieniu do warunku 
określonego w rozdziale 7 zapytania ofertowego. 

 
Rozdział 9 

FORMA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
9.1. Ofertę należy dostarczyć do dnia 21.06.2019 do godziny 12.00 osobiście, pocztą lub kurierem 

w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie na adres: Związek Międzygminny „Ziemia 
Lubaczowska” ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

9.2. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. 
9.3. Oferty złożone po terminie zostaną wyłączone z postępowania. 
9.4. W opisie koperty należy zawrzeć: 

- dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres); 
- dane składającego ofertę (nazwa i adres); 
- opis „Odpowiedź na zapytanie nr 2/FGTNT/2019”. 

 
Rozdział 9 

KRYTERIA OCENY OFERT 
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10.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium  
i jego znaczeniem: najniższa cena - 100%. 

10.2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących 
zasad: 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
 

Najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert 
Pc=  -----------------------------------------------------------------------          x 100 

Cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej 
 

10.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
10.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi określone w 

niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.  
 

Rozdział 11 
INNE INFORMACJE 

 
11.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z 

wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
11.2. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 
Rozdział 12 

ODRZUCENIE OFERT 
 
Oferta podlega odrzuceniu: 
1) jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z zastrzeżeniem rozdziału 13, 
2) jeżeli nie odpowiada wymaganiom zamawiającego wskazanym w zapytaniu z zastrzeżeniem 

rozdziału 13, 
3) jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej, 
4) jeżeli Wykonawca nie wskazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,  

z zastrzeżeniem rozdziału 13, 
5) jeżeli zawiera rażąco niską cenę (odrzucenie będzie zastosowane po uprzednim wezwaniu 

wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie i ich nieudzieleniu lub niewykazaniu przez niego 
realności ceny w wyznaczonym terminie), 

6) jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
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Rozdział 13 
UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW 

 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy jednokrotne: 
1) uzupełnienie dokumentów lub pełnomocnictw, 
2) wyjaśnienie treści ofert i załączonych dokumentów. 

 
Rozdział 14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; 
4.3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. zakwaterowanie i 
wyżywienie dla 100 osób prowadzonym w trybie rozeznania rynku; 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania;   

3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 

skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności 
protokołu oraz jego załączników; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
 

Rozdział 15 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

 
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza oferty. 
Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/FGTNT/2019 

.................................................. 
 
.................................................. 
 
.................................................. 
 
.................................................. 
Dane składającego ofertę  
(nazwa, adres, tel. kontaktowy) 

ZAMAWIAJĄCY: 
                             Związek Międzygminny 

„Ziemia Lubaczowska” 
Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,  

 
FORMULARZ OFERTY 

Zapytanie ofertowe nr 2/FGTNT/2019 
 
w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO 
POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-
2020. 
 

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za wynagrodzenie w kwocie łącznej: 
netto:        ..................................... PLN, 
podatek VAT ……. % tj.     ..................................... PLN, 
brutto:        ..................................... PLN, 
(słownie: ................................................................................................................................) 

  
Oferta składa się z ........ (słownie: ...............................) załączników podpisanych i opieczętowanych 
przez ubiegającego się o zamówienie, w przypadku kopii dokumentów dodatkowo potwierdzonych 
„za zgodność z oryginałem” data i podpis – stanowiących jej integralną część. 

 
Oświadczam, że: 

a) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez 
Zamawiającego; 

c) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

                                                
1 rozporządzenie	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	



 

 
Partner wiodący: 

Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska” 
Ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów 

Partner: 
Gmina Wojaszówka 
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka 

Partner: 
Obec	Holčı́kovce		
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji  
w wykonywaniu zadania ze strony Wykonawcy są: ……………………………………………………… 

 
nr telefonu ……………………..........................................…, 
e-mail: ……………………………………….………………………..…… 
  
 
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 
złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 
kk).  
 
 
            
........................………………………….                                                              ……………………….............................. 
   miejscowość i data         Podpis Oferenta 
 

                                                                                                                                                   
oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	o	ochronie	danych)	(Dz.	Urz.	UE	L	119	z	04.05.2016,	
str.	1). 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/FGTNT/2019 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca2 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. 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.  

 
 

 
 
 
 
........................………………………….                                                              ……………………….............................. 
   miejscowość i data         Podpis Oferenta 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

                                                
2 Niepotrzebne usunąć lub skreślić.  


