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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „NASZE ROZTOCZE” 
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą 
 

„Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze 
 i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”  

 
Zadanie pn. „Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze 
 i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze” jest elementem projektu 
współpracy „Promocja i turystyka” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie               
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze 
środków PROW na lata 2014-2020. 
 

  
Zamość, dnia 30.01.2019r. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 
ul. Peowiaków 92; 22-400 Zamość 
NIP: 922-295-72-52 
REGON: 060359349 
Telefon: (084) 639 29 66; 
e-mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl  
 

Adres do korespondencji: 
ul. Partyzantów 3/218 
22-400 Zamość  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Postępowanie prowadzone jest w  formie  zapytania  ofertowego w trybie konkurencyjnego 
wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                   
(t.j., Dz. U. 2017 r. poz. 562 i z 2018 r., poz. 311.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa                       
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych                           
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot 
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396). 

3. Dokument niniejszy stanowi zapytanie ofertowe w rozumieniu § 3 ww. rozporządzenia.  
W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym, zwanym dalej „ZO”, 
zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 
technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396) zwane dalej „rozporządzeniem”.  

mailto:roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
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4. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania  19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania. 

5. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
a) Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020:  

www.portalogloszen.arimr.gov.pl 
 

b) strona internetowa LGD „Nasze Roztocze” : www.lgdnaszeroztocze.pl    
 

Uwaga!   

Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia zastrzega sobie możliwość zakończenia 

postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego: 
„Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze 
 i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”    
  

2. Zawartość merytoryczna publikacji: 
Celem publikacji jest promocja walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych                                
i kulinarnych obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze (tj. gminy Adamów, 
gminy Józefów, gminy Krasnobród, gminy Szczebrzeszyn, gminy Zamość, gminy Zwierzyniec). 
Obszar LGD Nasze Roztocze powinien zostać zaprezentowany jako miejsce atrakcyjne pod 
względem kulturowym, historycznym, przyrodniczym oraz jako miejsce znane z tradycyjnej kuchni 
regionalnej. Publikacja powinna zachęcać do odwiedzenia tego obszaru przez różne grupy 
odbiorców tj. rodziny z dziećmi, seniorów, osoby indywidualne oraz inne grupy.  
Publikacja powinna zawierać: 

 opis najważniejszych atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc, zabytków obszaru LGD, 
„Nasze Roztocze” wraz z fotografiami, 

 opis najciekawszych tras i szlaków turystycznych obszaru LGD „Nasze Roztocze” (zostaną 
wskazane przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy), 

 opis tradycji kulinarnych obszaru LGD wraz z przepisami wykonania i fotografiami                       
min. 5 tradycyjnych dań z obszaru Roztocza,  

 mapę topograficzną obszaru Stowarzyszenia.   
 

3.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: 

─ opracowanie merytoryczne i graficzne publikacji,  

─ wykonanie lub pozyskanie ok. 200 fotografii o wysokiej rozdzielczości (min. 5000 x 3100 px 
w formacie jpg i tiff) obrazujących tematykę publikacji,  

─ wykonanie lub pozyskanie mapy topograficznej obszaru Stowarzyszenia w skali 
umożliwiającej zamieszczenie mapy na dwóch stronach publikacji, 

─ nadanie numeru ISBN, 

─ druk publikacji, 

─ przekazanie publikacji w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji umożliwiającej 
jego modyfikację (9 Adobe –In Designe), 

─ przekazanie fotografii (w formatach jpg i tiff) w wersji elektronicznej  na nośniku pamięci 
(CD/DVD/pamięć flash USB) wraz z przekazaniem praw autorskich do wykorzystania 
fotografii przez Zamawiającego w celach niekomercyjnych oraz pisemnej zgody na 
wykorzystywanie przez Zamawiającego ewentualnego wizerunku osób znajdujących się na  

http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/
http://www.lgdnaszeroztocze.pl/
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fotografiach, 

─ dostawa wersji drukowanej publikacji. 
4. Specyfikacja szczegółowa druku publikacji: 

 nakład: 5 000 sztuk 

 liczba stron: 64 bez okładki 

 format: 121 mm x 210 mm 

 wnętrze: papier kreda mat 115 g/m2 , druk dwustronny full kolor CMYK 4+4 

 okładka: papier 300 g/m2, druk full kolor CMYK 4+4 (okładka zewnętrzna lakier mat, 
okładka wewnętrzna kreda mat) 

 oprawa szyta i klejona 

 elementy szaty graficznej – fotografie, tekst, oznakowanie zgodne z Księgą wizualizacji znaku 
PROW 2014-2020 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zakończenie zadania – najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 r. 
Termin zakończenia zadania - termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć wydrukowane publikacje do Biura Zamawiającego. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1. Wiedzy i doświadczenia.  

 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to     
w tym okresie wykaże, że zrealizował co najmniej 3 usługi obejmujące opracowanie merytoryczne                 
i graficzne wraz z wykonaniem zdjęć oraz wydrukiem publikacji o tematyce turystyczno – 
promocyjnej o objętości min. 50 stron wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane 
należycie (np. protokoły odbioru, referencje od zamawiających, na rzecz których zostały wykonane 
usługi). W celu potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
wykaz zrealizowanych usług według wzoru formularza, który stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego wraz z portfolio z przykładami realizacji minimum 3 publikacji o charakterze 
turystyczno – promocyjnym o liczbie stron nie mniejszej niż 50.   
 

 

1.2.2.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1 dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach      
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i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VIII Zapytania Ofertowego. Z treści oświadczeń, 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 
 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                
I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium – 
cena (100% wagi): 
Najwyżej punktowana będzie oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe oferty proporcjonalnie 
do oferty najtańszej. Każda ze złożonych ofert będzie podlegać ocenie według następującego 
wzoru:  

C =              ( 
Cn. 

X 100%)  
C bad. 

gdzie: 
C   - ilość punktów  za kryterium „cena” przyznane ocenianej ofercie,  
Cn  - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert wyrażona w zł.  
C bad.  - cena brutto oferty ocenianej wyrażona w zł.  
 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną                    
i tym samym z największą liczbą punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie                    
z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który 
uzyska największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny. 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332                   
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                      
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.), 

2) którzy w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest  
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  
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b) odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej. 

2. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
a)   wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert                          

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w tym okresie. Należy 
wykazać realizację co najmniej 3 usług obejmujących opracowanie merytoryczne i graficzne 
wraz z wykonaniem zdjęć i drukiem publikacji o charakterze turystyczno-promocyjnym                     
o objętości min. 50 stron wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
wraz z portfolio z przykładowymi realizacjami.    

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub 
dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.  
 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                        
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać: 

─ pisemnie na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  
ul. Partyzantów 3/218; 22-400 Zamość 

─ pocztą elektroniczną w postaci skanu podpisanych pism - adres poczty elektronicznej: 
roztocze@lgdnaszeroztocze.pl  

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca. 
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą  formy 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do 
Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.  

5. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane 
Zamawiającemu na adres mailowy: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl   

6. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane 
zapytanie. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia 
na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin 
składania ofert. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: 
Małgorzata Kwaśniak – Dyrektor biura LGD „Nasze Roztocze”; tel. (84) 639 29 66;                    
e-mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl  
 
 
 
 
 

mailto:roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
mailto:roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
mailto:roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie 

długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono                    
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,                 

a cała oferta wraz z załącznikami była ze sobą połączona w trwały sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, w biurze Zamawiającego                   
i oznakować w następujący sposób: 

 

9. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania  
są jawne.  

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed 
upływem terminu do składania ofert: 

─ w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, 
określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego oświadczenia pociąga za sobą 
konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty 
te złożyć. Powyższe oświadczenie oraz ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętym 
opakowaniu, zgodnie z opisem zawartym w pkt 8, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do 
oferty. 

─ w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oferty wycofane nie będą otwierane. 

11. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, 
a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

Nadawca: 
Pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy 
(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer 
kodu pocztowego) 
(dopuszcza się czytelny odcisk 
pieczęci) 

Adresat: 
Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania  
„Nasze Roztocze” 

ul. Partyzantów 3/218 
22-400 Zamość 

Oferta na: 

„Wykonanie publikacji promującej walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze                   
i kulinarne obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze”  
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12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. 

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy 
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 
IX Zapytania ofertowego.  

 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Składanie ofert: 
Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego:  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218 
                                                   w terminie do dnia 

8 lutego 2019 r. do godziny 9:00 
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. 
2. Otwarcie ofert: 
1) otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego w dniu 8 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 
2) Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje dotyczące: 

a) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
b) ceny ofert. 
 

XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” – 

(załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) i ma charakter ryczałtowy. 
2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia  

o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.  
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 
4. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Cena musi 
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia zawartego w rozdziale III Zapytania ofertowego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie 
poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia m.in.: związanych z dojazdem w celu wykonania fotografii/pozyskaniem fotografii, 
wykonaniem/pozyskaniem mapy topograficznej. 

6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe. 
 

XIV.    ODRZUCENIE OFERTY 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2. została złożona przez Wykonawcę: 
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub 
b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa  

w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich                        
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z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na: 

─ uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

─ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 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. 

3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego 
osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy,  
jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy 
przez Zamawiającego. 

4. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym. 
5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.  
 

XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 
2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek 

wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się 
okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie 
Zamawiającemu.  

 

XVI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI: 
 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik nr 3 Wykaz publikacji o charakterze turystyczno-promocyjnym 

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 
Znak sprawy: LGD-NR/PiT/1/2019     
 

Zamość, dnia 30.01.2019r. 
 
 


