Wrzosowo, dnia 02 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 4 / 2022
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
NOVAPARK BPD Sp. z o. o., Wrzosowo 2, 72 – 400 Kamień Pomorski, bdb_2021@wp.pl,
http://www.baltyckiparkdinozaurow.pl/
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie, wykonanie wraz z dostawą 10 szt. tablic informacyjnych o wymiarach
minimalnych: 2 metry x 1 metr z kompozytu o grubości minimum 3 mm, zadruk kolorowy folia
polimerowa drukiem kolorowym z laminatem UV.
kod CPV: 30192170-3 Tablice ogłoszeń, 30195000-2 Tablice
Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od zawarcia umowy/udzielenia zlecenia
Zamówienie jest realizowane w ramach operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej
Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Realizacja jednej dostawy polegającej na zaprojektowaniu lub wykonaniu wyrobu poligraficznego
w postaci systemu wystawienniczego (np. roll - up, baner, ścianki wystawienniczej, potykacza
reklamowego) lub reklamy zewnętrznej lub plakatów lub ulotek o wartości nie mniejszej
niż 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) w okresie ostatnich 3 lat. Należy dołączyć
dokument (np. referencje, protokół odbioru, itp.) potwierdzający wartość dostawy oraz oświadczenie,
iż dostawa została wykonana należycie.
4. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena: 100 pkt. = 100 %
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Kryterium 1 - cena „C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie danej
części zamówienia, podanej w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona, zgodnie z następującym wzorem:
najniższa cena za realizację danej części zamówienia podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
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C = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt.
cena oferty za daną część zamówienia badanej nie podlegającej odrzuceniu
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów obliczoną
wg wzoru: P = C, gdzie C – liczba punktów oferty za realizację zamówienia ocenianej
w ramach kryterium „cena”, P – łączna liczba punktów oferty ocenianej. Opis sposobu przyznawania
punktacji: punkty uzyskane przez daną ofertę zostaną zsumowane. Wybranie oferty odbędzie
się na podstawie sumy wszystkich punktów za realizację zamówienia.
6. Termin składania ofert.
Do 10 listopada 2022 r. (środa) do godziny 15.00
7. Termin realizacji umowy.
Do 14 dni od zawarcia umowy / udzielenia zlecenia
8. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, powiązanego osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym lub osobami. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej
lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania
w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: uczestniczeniu jako wspólnik w spółce
cywilnej lub osobowej prawa handlowego; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale
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.
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzania zmian (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy).
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia
następujących istotnych zmian do umowy:
1) Zmiana w umowie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w stosunku
do wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie o kwotę nie większą niż 30% wartości umowy.
W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą na więcej niż jedną część, wartością umowy jest łączna
wartość wszystkich zadań objętych umową z wybranym wykonawcą.
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2) Zmiana umowy może polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby tablic informacyjnych
o wartość nie większą niż 30% wartości umowy (dotyczy to tylko zmniejszenia/zwiększenia liczby tablic
jak wskazany w opisie przedmiotu zamówienia) wraz z obniżeniem/zwiększeniem wynagrodzenia
wykonawcy o ceny wskazane w formularzu ofertowym dla danej części.
3) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizacje umowy;
4) zastosowanie będzie miał mechanizm odwróconego obciążenia przy zachowaniu postanowień
art. 17 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 17 ust. 1 c ustawy z dnia 11.03.2004 r. ustawy o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710),
5) w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego.
7) Dopuszcza się zmianę oznaczeń zmawiającego lub wykonawcy oraz zmiana tekstu umowy, jeżeli
zmiany nie będą miały wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań lub też nie będą dotyczyć
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy.
8) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeśli zmiana stawki podatku
od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych
dotyczących realizacji projektu;
10) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Jako „siły wyższe”
uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojny,
pandemie i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą
układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie
niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
11) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. powoduje skrócenie
terminu realizacji umowy.
12) ujawnienia nieznanych uwarunkowań wynikających z wymogów procesu inwestycyjnego i prawa
budowlanego, albo w przypadku nietypowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, albo
zmiany stanowiska stron trzecich mających wpływ na wykonywanie umowy,
13) niezrealizowania części przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiający może zastąpić Wykonawcę nowym wykonawcą, co nastąpi na koszt i ryzyko
wykonawcy,
14) w przypadku zmiany przepisów prawa skutkujących zmianą koniecznego do zrealizowania
przedmiotu umowy.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu.
3. Do okoliczności, które nie stanowią zmiany umowy należą zmiany danych kontaktowych
i adresowych Wykonawcy lub Zamawiającego po wzajemnym poinformowaniu Stron.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.
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10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga
lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
12. Informacje o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
lub usług lub robót budowlanych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone, jeżeli
zamawiający przewiduje ich udzielenie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego w zakresie zaprojektowania, wykonania wraz z dostawą 10 szt. tablic informacyjnych
o wymiarach minimalnych: 2 metry x 1 metr z kompozytu o grubości minimum 3 mm, zadruk kolorowy
folia polimerowa drukiem kolorowym
z laminatem UV. Zamówienie zostanie udzielone
pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie
będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
13. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy).
Oświadczenie o braku powiązań osobowych – wzór. Oświadczenie o należytym wykonaniu dostawy.
14. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
Wynagrodzenie za realizację dostawy jest ryczałtowe i obejmuje wszystkie koszty związane
z dostarczeniem, w tym kosztami transportu. Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie przez
okres realizacji umowy. Płatność z tytułu realizacji zamówienia dokonana zostanie jednorazowo
przelewem na konto bankowe Wykonawcy po realizacji zamówienia potwierdzonego protokółem
odbioru dostawy w terminie do 14 dni od daty odbioru prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów dostawy. W ramach realizacji zamówienia
nie przewiduje się indeksacji ceny.
14.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na adres:
NOVAPARK BPD Sp. z o. o., Wrzosowo 2, 72 – 400 Kamień Pomorski
bdb_2021@wp.pl
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nie później niż do dnia 10.11.2022 r. (środa) godz. 15.00. Informację o złożonych ofertach Zamawiający
zamieści
niezwłocznie
na
stronie
ogłoszenia
o
zamówieniu
na
stronie:
http://www.baltyckiparkdinozaurow.pl/
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
4. Oświadczenie o realizacji jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł brutto.
Uwagi:
Zgodnie z art., 701 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania
„oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy
się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania
niniejszego postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny. Z tytułu odwołania
lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać
żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej
oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym,
których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym
postępowaniem. W przypadku wysłania oferty po upływie terminu składania ofert, oferty
niekompletnej lub zawierającej błędy, oferta taka nie będzie rozpatrywana. W ramach postępowania
wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym.
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH RODO
W związku z wymaganiami 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 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) NOVAPARK
BPD Sp. z o. o. informuje, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest NOVAPARK BPD Sp. z o. o. ,Wrzosowo 2,
72 – 400 Kamień Pomorski.
2.Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres
prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL oraz dane niezbędne
do przeprowadzenia postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz do realizacji przyszłej
umowy.
3.Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania na wybór
najkorzystniejszej oferty, realizacja i nadzór nad wykonaniem przyszłej umowy, cele archiwizacyjne,
statystyczne, dochodzenie ewentualnych należności powstałych w przyszłości oraz cele umożliwiające
uprawnionym organom nadzoru lub kontroli przeprowadzenie kontroli postępowania na wybór
najkorzystniejszej oferty.
4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych.
6.W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest
zgoda udzielona przez Pana/Panią przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych,
korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
i nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8.Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba
że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.
9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji lub profilowaniu.
10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania
stosownej zgody w tym zakresie.
11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:
a) zakończenia ewentualnych kontroli poprawności przeprowadzenia przez Administratora
postępowania a wybór najkorzystniejszej oferty lub,
b) wykonania wzajemnych zobowiązań, lub
c) czasu przedawnienia lub
d) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub
e) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
................... , dnia …………….. ..............................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

6

