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Lubomyśl 18.05.2022 

ZAMAWIAJĄCY: FUNDACJA NATURA POLSKA 

Lubomyśl 23b, 68-200 Żary 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN: 
 

Organizacja wystawy plenerowej do projektu pn. „WIKT - Wsparcie działań na rzecz 
ochrony klimatu w regionie transgranicznym" realizowanego i dofinansowanego  
z Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 
  

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Organizacja wystawy plenerowej „Zielona i niebieska infrastruktura i jak ją chronić oraz 
wybrane dobre praktyki w ochronie klimatu”  składającej się z kompletu tablic (10 
obustronnych zadrukowanych tablic w formacie: wysokość 100 cm x szerokość 70 cm) 
umieszczonych na stojakach z możliwością bezpiecznej prezentacji  
w plenerze w tym: 
 
-wynajęcie stojaków do każdej z tablic 
 
-montaż i demontaż wystawy w podanych lokalizacjach  
 
-transport do wskazanych lokalizacji 
 
-zabezpieczenie wystawy przed ewentualnymi zniszczeniami związanymi z aktami 
wandalizmu oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.  
 
Każda z wystaw musi zostać zaprezentowana w czterech lokalizacjach wskazanych przez 
Zamawiającego w poniższych obszarach:  
-powiat Bautzen 
-powiat Karkonoski 
-powiat Bolesławiecki 
-powiat Lubański 
Zgodę na instalację wystaw dostarczy Zamawiający.   
Minimalny czas prezentacji w każdej z podanych lokalizacji to 30 dni. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakresie właściwości i usytuowania nośników 
zwierających treści wystawy. Powyższe dotyczy także konieczności ubezpieczenia wystawy 
od zniszczenia, także w wyniku czynu zabronionego po stronie wykonawcy.  
 
Materiały do organizacji wystawy: tablice formatu 70x100 cm z nadrukowana treścią 
dostarczy Zamawiający.  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych ani możliwości złożenia ofert 

wariantowych. 

 

CPV: 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, 

30193500-3 Stojak na materiały reklamowe, 
30195000-2 Tablice, 

22462000-6: Materiały reklamowe. 
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2. Wymagany termin realizacji: do 30 listopada 2022. 
 

3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:  
cena  – 100%. Ocena kryterium „cena” – będzie przeprowadzana wg następującego 

wzoru: 

                                          Cmin 

P(Co) =   x 100  x  100 % 

                               Co 

  gdzie : 

         Cmin   -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych, 

         Co        -  cena ocenianej oferty, 

         P(Co)  -  liczba punktów za kryterium ceny. 

 

Cena  jednostkowa powinna zawierać: 
a) wartość usług określonych w oparciu o przedmiot zamówienia; 
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy);  
c) Cena podana przez Wykonawcę, będzie obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (cena 
ryczałtowa). 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 

 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
a. Formularz oferty według załączonego wzoru, 
b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 
c. W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia 

Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu usług wykonanych w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i nazwy podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz 
oświadczeniem, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  
 

5. Warunki udziału 

 

6. Warunek udziału zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 zadania porównywalne  

z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu wystawy plenerowej  

o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł.   

 

7. Wykluczenia 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia 

warunków udziału  w postępowaniu i uzna ofertę wykluczonego Oferenta za 

odrzuconą. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców – podmioty, które 
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są powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną (kryterium wyboru 100% cena) – 
w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez któregokolwiek z 
podmiotów, możliwy będzie wybór wykonawcy następnego w kolejności), oraz 
spełniającego wszystkie wymagane warunki. Umowa zostanie podpisana 
zgodnie ze załączonym wzorem. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w 
okolicznościach wskazanych we wzorze umowy, a także w przypadku 
wystąpienia zmian nieistotnych. 

− Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta 
cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi 
obejmować całość zamówienia, 

− Formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. 
 

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferty wg załączonego wzoru wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia:   
10 czerwca 2022 r. do godziny 14.30 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na 
adres: Fundacja Natura Polska, ul. Lubomyśl 23b, 68-200 Żary 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi 
Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób: 
OFERTA NA: Organizację wystawy plenerowej do projektu pn. „WIKT - 

Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym".  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.: 
Fundacja Natura Polska 

ul. Lubomyśl 23b 

68-200 Żary 

a) Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 
Tomasz Żółkiewicz, Fundacja Natura Polska, Lubomyśl 23b, 68-200 Żary,  

mail: biuro@naturapolska.eu tel. 608 238 599  

 

10. Warunki płatności  

Na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, 

płatnych w terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy 
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wskazany w fakturze.  

Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru.  

 

11. Warunki unieważnienia postępowania: 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, 

gdy: 

• cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie 

zamówienia, 

• postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy, 

• w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem. 

 

12. Załączniki: 
Zał. 1 Formularz oferty; 
Zał. 2 Wykaz usług; 
Zał. 3  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu; 
Zał. 4  Wzór umowy. 


