Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w
ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Tomaszów Lubelski, 14.09.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 535 522 722
e-mail:roztoczewita@gmail.com
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP

Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” (Zamawiający) zaprasza do składania
ofert na przygotowanie i emisje spotów telewizyjnych w ramach realizacji projektu „Rezerwat
Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie i emisję spotów radiowych w ramach realizacji projektu pt. „Rezerwat
Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś -Ukraina 2014-2020:
a) emisja spotu reklamowego w polskim kanale tv na koniec projektu - 10 transmisji
trzydziestosekundowych spotów telewizyjnych,
b) przygotowanie półminutowego spotu telewizyjnego reklamującego rezerwat
2. Rodzaj zatrudnienia: Faktura FV za wykonane zadanie.
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2021 r.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta sporządzona w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami
zapytania
ofertowego musi zawierać:
•
wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
•
oświadczenie - Załącznik nr 2.
5. Kryteria i sposób oceny oferty:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie zamawiającego przy ul. Rynek 3/2a, 22600 Tomaszów Lubelski lub na adres mailowy roztoczewita@gmail.com do dnia 30.09.2020 r.

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Oferenta
Nazwa/ Imię Nazwisko ...............................................................................................................
Siedziba/ Adres............................................................................................................................
nr telefonu/faksu ..........................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON/PESEL ..........................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski,
tel. 535 522 722, e-mail: roztoczewita@gmail.com
Zobowiązania oferenta:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. „Rezerwat Biosfery
Roztocze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska -Białoruś -Ukraina 2014-2020.
Oferuję kwotę w wysokości:
cena brutto ………………………PLN
(słownie: .............................................................................................................................)
za realizację działań będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczam, że:
a) Wykonam zamówienie w wyznaczonym terminie.
b) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia;
d) W cenie proponowanej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
e) Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

……………………………
Data.

…………………………………
(Podpis Oferenta)

Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że oferent:
Nazwa/ Imię Nazwisko ...............................................................................................................
Siedziba/ Adres............................................................................................................................
nr telefonu/faksu ..........................................................................................................................
NIP...............................................................................................................................................
REGON/PESEL ..........................................................................................................................
1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będącej przedmiotem
zamówienia,
2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
1) nie znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji, prowadzona przeze mnie działalność
nie podlega nadzorowi sądowemu, nie zawiesiłam/em działalności, nie toczy się wobec
mnie postępowanie w wyżej wymienionych sprawach,
2) nie zostałam/em skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności
prawomocnym wyrokiem sądu,
3) nie zostałam/em uznana/y winną/ym poważnego naruszenia zasad prowadzenia
działalności, jeśli istnieją dowody pozwalające Zamawiającemu to uzasadnić,
4) nie zalegam z wypełnianiem swych zobowiązań związanych z opłatą składek na
ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym jestem
zarejestrowana/y lub państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt,
5) nie została wobec mnie wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji,
udziału w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę
interesom finansowym Wspólnoty,
6) nie mam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………
Data.

…………………………………
(Podpis Oferenta)

