Mikroprojekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Realizator projektu: Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” ul. Rynek 2a, 22-600 Tomaszów Lubelski
Partner projektu: Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,
Partner projektu: Miasto Żółkiew, ul. Vitcheva 1, 80300 Żółkiew

ZAMAWIAJĄCY:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” ul.
Rynek 3/2a
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 535 522 722
ZAPYTANIE OFERTOWE
Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” (Zamawiający) zaprasza do składania ofert na
wyprodukowania i wyemitowania spotów reklamujących rezerwat Biosfery Roztocze w
ramach projektu pn. „Rezerwat Biosfery Roztocze” w ramach projektu „Transgraniczny Rezerwat
Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020.
Przedmiot zamówienia:
wyprodukowanie i wyemitowanie spotów reklamujących rezerwat Biosfery Roztocze w ramach
realizacji projektu pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020.
Projekt realizowany będzie przez okres 7 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji planowane jest na
01.07.2020 r. Zakończenie projektu planowane jest na 31.01.2021 r.
2. Rodzaj zatrudnienia: Faktura FV za wykonane zadanie.
1.

3.

Oferent zobowiązuje się min. do:

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu,
b) zachowania przy realizacji zadania należytej staranności i dbałości o interesy Zleceniodawcy,
c) opracowanie merytoryczne, graficzne spotów;
d) przygotowanie dwóch spotów: 1 spot o długości 0,50 sekund), 1 spot o długości 0,30 sekund
Uszczegółowienie oferty:
Założenia merytoryczne:
1. Tytuł: Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”
2. Jasny, przejrzysty, wymowny tekst dotyczący rezerwatu biosfery Roztocze
3. Emisja spotów: 1 razy spot 0,50 sekundowy, oraz 10 razy spot 0,30 sekundowy w dogodnym
dla Zamawiającego terminie
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: logo TRB Roztocze oraz logotypy programu Pl-BL-UA
z którego realizowany jest projekt, logotypy muszą być umieszczone w spocie.
4. Wymagania, umiejętności i wiedza:
• doświadczenie w wydawaniu publikacji;
• dyspozycyjność;
• terminowość;
5. Termin realizacji zamówienia: 10.12.2020 rok
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w biurze Stowarzyszenia na adres Lokalna
Organizacja Turystyczna „Roztocze” ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski lub wysłać pocztą
tradycyjną bądź drogą elektroniczną do dnia 30.11.2020 r. do godziny 15.00 na adres
roztoczewita@gmail.com . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do
biura LOT. Możliwe jest przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mailowy: roztoczewita@gmail.com
w terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu.
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7.

Wymagane dokumenty:
1. Oferta z podaną ceną (własnoręcznie podpisana)
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa oferta – 100%
8.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu załączonym do Zapytania
Ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Wykonawca podaje cenę brutto
uwzględniającą także pochodne od wynagrodzenia. Wartość oferty (cenę) należy przedstawić w PLN.

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
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 3,
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FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Oferenta
Nazwa/ Imię Nazwisko...........................................................................................................................
Siedziba/ Adres.......................................................................................................................................
Nr telefonu...............................................................................................................................................
Adres e-mail……………………………………………………………………………………………….
Nr paszportu............................................................................................................................................
Numer identyfikacji podatkowej.............................................................................................................
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 „Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze”
finansowanego ze środków 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
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że oferent:

Nazwa/ Imię Nazwisko................................................................................................................
Siedziba/ Adres............................................................................................................................
Nr telefonu....................................................................................................................................
Nr paszportu.................................................................................................................................
Nr identyfikacji podatkowej.......................................................................................................
•

•
•
•
•
•

Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność nie podlega nadzorowi sądowemu,
nie zawarł ugody z wierzycielami, nie zawiesił działalności, nie toczy się wobec niego postępowanie w
wyżej wymienionych sprawach lub nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnych
procedur z godnie z przepisami i uregulowaniami krajowymi;
Nie został skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocną decyzją
właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania);
Nie został uznany winnym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności;
Wypełnił swoje zobowiązania związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub podatki zgodnie
z przepisami państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt;
Nie została wobec niego wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału w
organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom finansowym
Wspólnoty;
Nie podlega obecnie karze administracyjnej.

……………………………….……

Data

…………………………………………

Podpis Oferenta
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Załącznik Nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej
zakresie
……………………………………...…………………………………………………………………
[zakres przetwarzanych danych powinien być zdefiniowany, jeżeli nie wynika wprost z formularza, pod którym
zgoda jest zamieszczona]
przez…………………………………………………………………………………………………
[nazwa administratora danych i jego adres]
w celu ……………………………………………………..
[cel
przetwarzania danych (np.
otrzymywanie newslettera z informacjami marketingowymi, przesyłania ofert marketingowych)].

……………………….………………….……………

Czytelny podpis

