
  

 
Projekt Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego 
 górskiego pogotowia ratunkowego realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej 

 

ZAMAWIAJĄCY:         Sanok, 19 sierpień 2021 r.  

Grupa Regionalna Górskiego Pogotowia 

Ratunkowego Grupa Bieszczadzka 

ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok,  

tel./fax. 13 464 98 04  

e-mail: bieszczadzka@gopr.pl  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wartość zamówienia poniżej 50 000,00PLN netto 

 

dotyczy: 

Numer CVP 22140000-3: ulotki  

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu nr nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium 

na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" realizowanego w 

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu 

finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem 

będzie wydruk ulotek. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji projektu pn. „Adaptacja 

dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia 

ratunkowego" z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

 

Informacja o projekcie 

Głównym celem projektu jest budowanie silnej współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i ukraińskimi 

instytucjami poprzez wspólne spotkanie i poprawę bezpieczeństwa turystyki górskiej. Cele te zostaną 

osiągnięte dzięki:  

 przebudowaniu i adaptacji dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pip 

Ivan, jako stacja ratownicza funkcjonująca przez cały rok;  

 opracowanie najwyższej klasy wspólnego polsko-ukraińskiego szkolenia dla ratowników górskich ze 

szczególnym uwzględnieniem aktualnych technik ratunkowych w różnych warunkach pogodowych, 

w tym studia przypadków; 

 tworzenie mechanizmów reagowania kryzysowego i sposobów interakcji z odpowiednimi służbami 

w przypadku życia turystów i zagrożenia dla zdrowia; 

 stworzenie platformy usług elektronicznych jako skutecznego źródła informacji z jednej strony do 

wymiany doświadczenie w tym materiały szkoleniowe między polskimi i ukraińskimi zespołami 

ratownictwa wysokogórskiego, a z drugiej strony narzędzie do informowania turystów o środkach 

zapobiegawczych związanych z przebywaniem w obszarach górskich, informacje o zagrożeniach i 

prognozach meteorologicznych. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk ulotek w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium 

na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego". Szczegółowy 

opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: najpóźniej do 9 września 2021 r. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia, o ile zmiany te nie będą konsekwencją działań lub zaniechań zawinionych przez 

Wykonawcę. 

5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – KRYTERIA DOSTĘPU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

b. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

c. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

d. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym pozwalającym na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

2. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między 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. 

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.  

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  

 Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1. Szczegółowy opis zamówienia – załącznik nr 1. 

2. Formularz oferty – załącznik nr 2.  

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4.  

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć: 

a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Grupa Regionalna Górskiego Pogotowia Ratunkowego 

Grupa Bieszczadzka na adres: ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok 

lub 

b) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres: k.kiwior@goprbieszczady.pl  

2. Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00 

3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

mailto:k.kiwior@goprbieszczady.pl
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6. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych 

pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta nie będzie rozpatrywana. 

7. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi w następnym dniu 

roboczym, po dniu jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień. 

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.  

 

Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób: 

Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu zamówienia. 

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 

 

Liczba punktów = 
Cena najniższa 

x 100 
Cena oferty badanej 

 

Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów 

proporcjonalną wg. powyższego wzoru. Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zapytania. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie 

z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.  

2. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy wysokość ceny najkorzystniejszej oferty  

przekracza wielkość określoną w budżecie projektu. 

3. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do 

przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 

6. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
a) jest niezgodna z prawem,  

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,  

d) będzie zawierała rażąco niską cenę,  

e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.  

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej www.bieszczady.gopr.pl oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez 

Wykonawcę w ofercie. 
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2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1: szczegółowy opis zamówienia 

2. Załącznik nr 2: formularz oferty 

3. Załącznik nr 4: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 

 

 


