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1. Informacje i skróty. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 
Umowa Partnerstwa 2014-2020 (Warszawa 19 lipiec 2017 r.) dla zamówień o wartości szacunkowej 
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. w drodze zastosowania zasady konkurencyjności. 
 
Definicje i skróty 
1. Zamawiający – Gmina Miasto Lębork, 
2. Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
3. Animator – osoba bezpośrednio realizująca zamówienie w imieniu Wykonawcy 
4. PZP – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  - tekst jednolity Dz. U. z 2018r.   

poz. 1986, z późn. zm.), 
5. KC – ustawa Kodeks Cywilny (teks jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)  

 
 
2. Informacje o Zamawiającym. 

Nazwa: Gmina Miasto Lębork 
Adres do korespondencji: Gmina Miasto Lębork 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14 

Numer telefonu: Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji tel. 59 86 37 753 
adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl  
strona internetowa Zamawiającego: http://bip.um.lebork.pl 

 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
3.1.Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi animacyjne – Animatora, w 
ramach projektu pn. „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3.2. Rolą Animatora będzie zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizowanych do udziału w pracach 
przy urządzaniu, wybranych w Projekcie podwórek w zakresie wstępnych zarysów, inicjatyw 
zagospodarowań terenów.  

3.3. W ramach zadania Animator skonsultuje z mieszkańcami budynków sąsiadujących z przedmiotowymi 
podwórkami koncepcje zagospodarowania podwórek, o których mowa niżej, a następnie przy ich udziale 
wykona wskazane prace wykończeniowe podwórek integracyjnych m.in. w zakresie nasadzeń roślin, 
malowania, prac instalacyjnych małej architektury, itp. 

3.4. Przeprowadzenie działań społecznych przez Animatora odbywać się będzie na terenach wybranych w 
trakcie konsultacji społecznych 7 niżej wymienionych podwórek: 

- podwórko integracyjne Kossaka 72. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, zabudowany śmietnik, altana, ławki, oświetlenie. 

- podwórko integracyjne Kossaka 87. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, ławki, oświetlenie. 

- podwórko integracyjne Kossaka 100. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, ławki, oświetlenie. 

- podwórko integracyjne Malczewskiego 22-24. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, zabudowany śmietnik, altana, ławki, oświetlenie. 

mailto:inwestycje@um.lebork.pl
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- podwórko integracyjne Stryjewskiego 5 - Malczewskiego 11-12. W ramach zagospodarowania terenu 
planuje się wykonanie następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, 
nawierzchnie żwirowe, nawierzchnie utwardzone betonowe, zabudowany śmietnik, altana, ławki, 
oświetlenie. 

- podwórko integracyjne Stryjewskiego 49. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, zabudowany śmietnik, altana, ławki, oświetlenie; 

- podwórko integracyjne Stryjewskiego 63-64. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie 
następujących elementów: rabaty kwiatowe, nasadzenia niskich krzewów, trawniki, nawierzchnie żwirowe, 
nawierzchnie utwardzone betonowe, zabudowany śmietnik, altana, ławki, oświetlenie. 

3.5. Do głównych zadań Animatora będzie należało m. in.:  

• organizacja spotkań animacyjnych dla mieszkańców budynków bezpośrednio sąsiadujących ze 

wskazanymi wyżej podwórkami, 

• aktywne pozyskiwanie uczestników projektu, 

• realizacja zadań w terenie w zakresie wspólnego z mieszkańcami zagospodarowania terenów oraz 

ich późniejsza pielęgnacja 

• prowadzenie bieżącej dokumentacji działań (w tym m.in.: listy obecności ze spotkań, materiały 

powstałe w ramach animacji, dokumentacja zdjęciowa, sprawozdania zawierające uzgodnienia z 

mieszkańcami itp.), 

 
3.6. Zasady świadczenia usług animacyjnych (ilości godzin w ramach niżej wskazanych etapów mogą być 
przenoszone między nimi): 

• Działania wstępne (zebranie informacji, ocena sytuacji, zachęcanie osobiste ludzi do udziału w 
spotkaniu informacyjnym, przygotowanie zaproszeń, plakatów na spotkanie z mieszkańcami)  

2 razy x 4 godziny x 7 podwórek = 56 godzin 

• organizacja spotkań wstępnych (utworzenie grupy, pomoc w określeniu kierunków działań, 
uzgodnienie sposobu koncepcji zagospodarowania podwórek)  

4 godziny x 7 podwórek = 28 godzin  

• przygotowanie wykonania prac w terenie 

8 godzin x 7 podwórek = 56 godzin 

• wspólna praca w terenie (nadzór / animowanie realizacji prac) przy urządzaniu podwórek (podział 
obowiązków, odpowiedzialności)  

3 razy w roku x 4 godz. x 7 podwórek = 84 godziny 

• monitorowanie zrealizowanych prac 

3 razy w roku x 2 godz. X 7 podwórek = 42 godziny 

• opracowanie dokumentacji sprawozdawczej. Wykonawca po wykonaniu usługi animacyjnej 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wynikające z charakteru świadczonej 
usługi (opis przeprowadzonych działań, dokumentację zdjęciową, listy obecności itp.) 

40 godzin 

Razem ilość godzin pracy animatora  = 56 godziny  + 28 godzin + 56 godzin + 84 godziny + 42 godziny +  
40 godzin = 306 godzin. 
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3.7. Sprzęt do pielęgnacji podwórek (narzędzia, taczki, zraszacze, węże, pędzle ) oraz materiał (ziemia, 
kora, rośliny  do nasadzenia, kwiaty na wymianę, donice, farby) zapewni Zamawiający. 

3.8. Wykonawca/ Animator ma obowiązek informowania uczestników/uczestniczek o współfinansowaniu 

projektu ze środków Unii Europejskiej. 

3.9. Wykonawca/ Animator świadczący usługi zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego przekazywania 

dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami oraz bieżącego informowania w formie pisemnej o 

występujących problemach i trudnościach w realizacji zadań, 

3.10. Osoba wskazana przez Wykonawcę (Animator) do realizacji zadań musi wykazać pełną 
dyspozycyjność, tzn.: możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu świadczenia usługi 
animacyjnej w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów, w 
szczególności otwartych spotkań z mieszkańcami oraz prac prowadzonych w terenie Wykonawca/ Animator 
będzie uzgadniał na bieżąco z Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę nie będzie podlegała 
zmianom z wyjątkiem sytuacji losowych. W takim wypadku nowa wskazana do realizacji osoba będzie 
musiała spełniać wymagania z punktu 5 niniejszego Zapytania i będzie podlegała zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 
 
4. Termin wykonania zamówienia  
 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 31.12.2020 r. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków . 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią wymienione w niniejszym punkcie warunki 
szczegółowe udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej  
 
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie 
dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia,  która posiada doświadczenie w 
pracy ze społecznością lokalną, i która zrealizowała min. 1 usługi animacyjne związane z aktywizacją 
społeczności lokalnej w ramach dofinansowania unijnego.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do 
oferty dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt 7.1.5. zapytania ofertowego, zgodnie z formułą 
,,spełnia – nie spełnia”. 
 
6. Podstawy wykluczenia. 
 
6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę powiązanego osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym.  
 
6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
6.3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w 
tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
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. 
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 
 
7.1. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę: 
7.1.1.formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego. 
7.1.2.formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik 
nr 1b do zapytania ofertowego 
7.1.3. ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; 
7.1.4. dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty, 
7.1.5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z 
Załącznikiem nr 1c do zapytania ofertowego) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
7.1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje 
się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)  – 
wypełniony Załącznik nr 1 d do zapytania ofertowego. 
 
7.2. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w 
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 
 
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku: 
7.3.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
7.3.2 każdy z Wykonawców składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2, 7.1.4. 
 
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
7.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.1.6. 
7.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 1d do zapytania ofertowego). 
7.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1. 
7.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
  
7.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
 
7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
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8.1. Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia, Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt. 2) lub elektronicznie (mail: 
inwestycje @um.lebork.pl).  
8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 
8.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazywana wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano zapytanie ofertowe bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
opublikowanego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. 
8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 8.2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść zapytania ofertowego. 
8.6. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności, na której udostępniania jest zapytanie ofertowe. 
8.7. Wszelkie zmiany treści, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z 
wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. 
8.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania. 
8.9. Zamawiający oświadcza, że nie będzie organizował zebrania informacyjnego dla przyszłych 
Wykonawców. 
8.10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Romuald Babul, tel. 59 86-37-
753, tel. kom. 608 584 785. 
 

9. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

10. Termin związania ofertą. 
 
10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert i trwa przez okres 
30 dni. 
10.2. Oferta o krótszym terminie ważności będzie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. 
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 
 
 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
11.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. 
11.2. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym. 
11.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
11.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 
UWAGA: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia także na własnych 
drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
11.5. Dokumenty lub oświadczenia dołączone do oferty powinny mieć postać oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
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11.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.  
11.7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
11.8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 
11.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
11.10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zbindowane lub zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
11.11. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty; zaleca się aby 
były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
11.12.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Urząd 
Miejski w Lęborku (84-300) ul. Armii Krajowej 14  i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
dodatkowo opisane następująco:  
 
 

„Świadczenie usług animacyjnych w ramach projektu ”Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru 
Nowy Świat”, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Nie otwierać przed 26.08.2019 r. godz. 1330. 

11.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 
   
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 
12.1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszego zapytania ofertowego należy 
składać w terminie do dnia 26.08.2018r. do godziny 1315 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku 
– BOX nr 1 
12.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno 
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
12.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 
Zamawiającego podany w punkcie 2, w sposób opisany w punkcie 11.12. niniejszego zapytania ofertowego 
i dodatkowo opatrzone zapisem „Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – 
opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności. 
12.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania 
ofert. 
12.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
12.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godzinie.1330 w Wydziale Realizacji Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy 
wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu. Otwarcie ofert jest jawne. 
12.7.Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
12.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
12.9. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po części jawnej postępowania. 
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12.10. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
12.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.2., oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
12.12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
12.13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
13.1. Cena oferty (stawka godzinowa) jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z 
wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku). 
13.2. Cena (w zł / godz.) podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
13.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny. 
13.4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) 
zamówienia, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 18.1. 
13.5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym 
Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego. 
13.6. Za oferowaną cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 
 
14. Opis kryteriów wyboru oferty. 
 
14.1. Oferty oceniane będą punktowo. 
14.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga): 
 

L.p. Nazwa kryterium Waga % 

1. Cena usługi (stawka godzinowa) 80 

2. 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia 
20 

 
14.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów: 
14.3.1. Cena oferty (A) - waga kryterium 80% 
  
 
 Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt. 
 

cena najniższa 
 A = --------------------------------------   x 80 pkt. 

cena danego Wykonawcy 
 
14.3.2. Doświadczenie (B) - waga kryterium 20% 
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych referencji potwierdzających wysoką 
jakość świadczonych usług w charakterze animatora. 
Wykonawca chcąc otrzymać punkty za spełnienie tego kryterium powinien do przesłanej oferty 
dołączyć referencje osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia. 
Za załączenie do oferty:  
- jednych referencji zostanie przyznane 0 pkt. 
- dwóch referencji zostanie przyznane 10 pkt. 
- trzech i więcej referencji zostanie przyznane 20 pkt.  
  
 

Łączna punktacja oferty = suma punktów (A+B) 
 
14.4.  Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100.  
14.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w 
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny 
ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów. 
14.6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska 
taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze 
ofertę z najniższą ceną.  
 
 

15. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
 
15.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym.  
15.2. Wykonawcy, którzy występują wspólnie – konsorcjum, są zobowiązani przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą ich współpracę. 
15.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z 
Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie 
kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi 
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. Ustalona 
tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 
1 do Umowy. 
 
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17. Istotne postanowienia do treści zawieranej umowy. 
 
17.1. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania 
stanowi  Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego. 
17.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
 
18. Informacje dodatkowe. 
 
18.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku 
postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku: 
18.1.1. w przypadku konieczności zwiększenia zakładanych przez Zamawiającego ilości godzin usług. 
18.1.2. gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i  zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć 

 - wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
18.1.3. gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż       

5 225 000 euro oraz mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
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18.2. Ustala się, iż nie stanowi podstawy zmiany umowy: 
18.2.1. zmiana danych teleadresowych 
18.2.2. zmiana numeru rachunku bankowego  Wykonawcy. 
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 
18.3. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia w częściach. 
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18.5. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
18.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
18.8..Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
18.9.Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, 
którzy prowadzą zakłady pracy chronionej, oraz dla innych Wykonawców których działalność lub działalność 
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 
18.10. 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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
18.10.1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 300 
Lębork, tel. 59 8624 280; 
18.10.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lęborku jest pani Bożena Steciuk, 
e-mail: iod@um.lebork.pl, tel. 59 8637 733; 
18.10.3. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług 
animacyjnych w ramach projektu „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”; 
18.10.4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej Ustawa Pzp; 
18.10.5. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
18.10.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy 
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; 
18.10.7. w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
18.10.8. Wykonawca posiada: 
18.10.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
18.10.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
18.10.8.3. 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; 
18.10.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 
18.10.9. Wykonawcy nie przysługuje: 
18.10.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
18.10.9.2. 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.. 
 
 
 
 

.................................................................... 
Lębork, sierpień 2019 r.                                  

  podpis osób/osoby reprezentującej Zamawiającego 
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Załączniki:   

 1a – Formularz oferty 

 1b – Formularz oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 1c – Wykaz osób wskazanych do realizacji niniejszego zamówienia 

 1d – Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 1e - Wykaz rekomendacji 

  2a – Wzór umowy 

  2b – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

    

    

  


