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Popielów, 15.02.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dla projektu pn.: 

„Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania 

odpadami” 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Gmina Popielów 

Adres: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 

NIP: 9910312563 

Telefon: + 48 77 427 58 22  

Faks: + 48 77 427 58 38 

e-mail: kancelaria@popielow.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i przeprowadzeniu 

kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu odpadów komunalnych, 

uwzględniającej wiele zagadnień szczegółowych i zakładającej serię imprez informacyjno-

edukacyjnych dla projektu pn. „Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu 

gospodarowania odpadami”. 

2. Przedmiot zamówienia dofinasowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest edukacja ekologiczna skierowana do 

wszystkich mieszkańców Gminy Popielów. Kampania powinna zawierać również elementy, 

które będą oddziaływać na wszystkich mieszkańców województwa opolskiego z zakresu 

gospodarki odpadami, w tym informacje i edukacja dot. selektywnej zbiórki oraz możliwości 

zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych. 

Podjęte działania mają przyczynić się do: 

a) zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

b) kształtowania właściwych postaw i wartości; 

c) podniesienia poziomu wiedzy nt. postępowania z odpadami, podkreślenia roli 

zapobiegania/zmniejszenia ilości powstałych i składowanych odpadów (hierarchia 

postępowania z odpadami). 

Długookresowym celem działań informacyjno-edukacyjnych jest doprowadzenie do redukcji 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych 

selektywnie. 

mailto:kancelaria@popielow.pl
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2) Grupa docelowa: Kampania powinna być skierowana do wszystkich grup, tj. dzieci (od 0 do 

12 lat), młodzież (od 13-17 lat), dorośli (od 18 lat, w tym seniorzy). Szczególnie ważną grupę 

odbiorców stanowią dzieci i młodzież oraz seniorzy, w celu podnoszenia świadomości 

w zakresie konieczności prowadzenia właściwej segregacji odpadów wśród tych grup 

wiekowych. Wykonawca będzie odpowiadać za spójność prowadzonych działań. 

3) Zastosowana forma przekazu: Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być prowadzona 

różnymi, wzajemnie uzupełniającymi się metodami, wykorzystującymi zarówno narzędzia 

internetowe jak i w formie warsztatów/prelekcji organizowanych w mniejszych grupach, 

a także w formie dużych wydarzeń plenerowych. Treści powinny być prezentowane 

w przystępny i atrakcyjny sposób oraz dostosowane pod względem merytorycznym 

i metodycznym do grupy odbiorców. 

Działania kampanii informacyjno-edukacyjnej powinny obejmować następujące formy: 

a) imprezy informacyjno-edukacyjne, 

b) materiały audiowizualne (pokazy przezroczy, ogłoszenia w radiu, wystawy), 

c) materiały drukowane (ulotki, broszury, plakaty, materiały szkoleniowe). 

Kampania informacyjno-edukacyjna powinna być również zgodna z Planem Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. 

4. W RAMACH KOMPLEKSOWEJ KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ, WYKONAWCA 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ M.IN. DO UWZGLĘDNIENIA W OFERCIE CENOWEJ NASTĘPUJĄCYCH 

ELEMENTÓW: 

1) Zaprojektowanie i prowadzenie w okresie realizacji projektu podstrony na stronie 

internetowej Gminy Popielów. Na stronie znajdować się mają: 

a) informacje przygotowane przez Wykonawcę nt. podejmowanych w ramach kampanii 

działań informacyjno-edukacyjnych oraz treści edukacyjne odnoszące się do celów 

kampanii, artykuły itp., 

b) przegląd aktualnie obowiązujących aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami, 

c) opis obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zapobiegania 

powstawaniu odpadów, 

d) na stronie mają znajdować się ponadto (nawiązujące do treści kampanii):  

− puzzle w standardzie HTML5 – min. po 2 wersje dla dwóch grup wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (łącznie 

4 różne wersje puzzli), 

− kolorowanki w standardzie HTML5 – min. po 1 wersji dla dwóch grup wiekowych: 

dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (łącznie 

2 różne kolorowanki) z możliwością pobrania kolorowanki również w formie PDF do 

wydruku, 

− quizy – po 1 wersji/półrocze trwania projektu dla trzech grup wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym, dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, dzieci 

i młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych, minimum 5 pytań w ramach 

jednego quizu (łącznie 3 różne quizy/półrocze); 
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− przykłady zajęć, zabaw dla dzieci, które mogą być prowadzone przez opiekunów (np. 

rodziców, dziadków) - dwie wersje, po jednej dla dwóch grup wiekowych: dzieci 

w wieku przedszkolnym, dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej; w każdej 

z wersji 5 przykładów zajęć, zabaw; 

e) Podstrona musi być wyposażona w bezpłatne internetowe narzędzie służące do analizy 

statystyk; 

f) Zamawiający informuje, że strona www.popielow.pl zbudowana jest na autorskim CMS-

ie (SkyCMS), który stworzyła firma Netconcept; Wybrany Wykonawca zobowiązany 

będzie zrobić podstronę, która zostanie podpięta do strony Zamawiającego w inny 

sposób (nie koniecznie przez SkyCMS Netkonceptu). Wykonawca zobowiązany będziecie 

jedynie do podania w jaki sposób podstrona została stworzona, czy wymaga baz danych, 

itp.; Zamawiający w podobny sposób ma wykonaną podstronę: 

http://ebazar.popielow.pl/ 

g) Utworzona podstrona po zakończeniu realizacji projektu zostanie własnością 

Zamawiającego; 

2) Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych (Social Media): 

a) kampania na portalach społecznościowych – utworzenie, prowadzenie, moderowanie 

i aktualizowanie treści na minimum 1 portalu umożliwiającym publikowanie 

i udostępnianie informacji, zdjęć i filmów jak najszerszemu gronu odbiorców, 

b) przekazywanie informacji o wszystkich prowadzonych w ramach kampanii działaniach – 

przygotowywanie i uzupełnianie treści graficznych i tekstowych, w tym informacje 

o planowanych wydarzeniach, 

c) promocja konkursów plastycznych oraz zakładki (podstrony) na stronie internetowej 

Gminy Popielów, 

d) utworzone przez wykonawcę konta po zakończeniu realizacji projektu zostaną 

własnością Zamawiającego; 

3) Konkurs plastyczny z nagrodami: 

a) zaplanowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i rozpropagowanie w porozumieniu 

z Zamawiającym konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Popielów. 

Tematyka prac zgodna z celami kampanii; 

b) konkurs skierowany do 3 grup: 

− dzieci w wieku przedszkolnym, 

− dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. I-IV,  

− dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – kl. V-VIII, 

c) wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zakupi dostosowane do wieku 

uczestników nagrody rzeczowe: 

− po 5 nagród dla każdej grupy dzieci (grupy wiekowej) o wartości ok 500 zł (5 x 3 x 

500 zł), 

− po 2 nagrody dla 2 placówek oświatowych, w których najwięcej uczniów 

uczestniczyło w konkursie o wartości ok 1.500 zł każda nagroda (2 x 2 x 1.500 zł), 

http://www.popielow.pl/
http://ebazar.popielow.pl/
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d) konkurs plastyczny przeprowadzony będzie w oparciu o regulamin konkursu opracowany 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym; 

4) Warsztaty/prelekcje edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Gminy 

Popielów: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów/prelekcji dla dzieci 

w wieku przedszkolnym i szkolnym we wszystkich publicznych placówkach oświatowych 

na terenie gminy, tj. 3 przedszkola i 3 szkoły podstawowe, 

b) warsztaty mają dotyczyć tematyki związanej m.in. z selektywną zbiórką odpadów, 

zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz powtórnemu wykorzystaniu odpadów, 

c) warsztaty powinny być przeprowadzone w każdej placówce oświatowej z podziałem na 

grupy wiekowe tj. dzieci przedszkolne, dzieci szkolne w kl. I-IV, dzieci szkolne kl. V-VIII po 

jednym spotkaniu: 

− w I półroczu 2022 r. (najpóźniej do połowy czerwca), 

− w II półroczu 2022 r. (najpóźniej do połowy grudnia); 

d) zakres wiedzy przekazywanej podczas warsztatów/ prelekcji powinien być dostosowany 

do grupy wiekowej,  

e) czas trwania jednego spotkania powinien wynosić min. 2 godz. lekcyjne, 

f) podczas warsztatów powinny być zapewnione dla uczestników materiały dostosowane 

do wieku uczestników i symboliczne gadżety związane z tematyką spotkań; ilość dzieci 

(przedszkolaków i uczniów) została podana poniżej w podziale na poszczególne placówki 

(stan na 10 luty 2022 r. – ilość dzieci może ulec zmianie, w szczególności we wrześniu po 

rozpoczęciu nowego roku szkolnego +/- 10 %): 

Nazwa szkoły / placówki 
Liczba uczniów 

ogółem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA DZIERŻONA 

W KARŁOWICACH 135 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W POPIELOWIE 121 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KARŁOWICACH 62 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYCH SIOŁKOWICACH 75 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POPIELOWIE 258 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH SIOŁKOWICACH 143 

g) Zamawiający informuje, że sposób organizacji warsztatów, w tym ilość osób 

prowadzących, konkretne dni lub godziny warsztatów, ilość dzieci podczas zajęć (1 klasa 

lub cała grupa wiekowa), itp., zależeć będą od wybranego Wykonawcy, który 

zobowiązany będzie do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym przygotowanego 

przez siebie harmonogramu wszystkich działań; 
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h) Zamawiający informuje, że sale do przeprowadzenia warsztatów we wszystkich 

placówkach oświatowych zostaną udostępnione wybranemu Wykonawcy nieodpłatnie, 

wraz z dostępem do niezbędnych mediów (jeżeli będzie taka konieczność); 

5) Wydarzenia (tzw. eventy) edukacyjno-informacyjne: 

a) zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch imprez plenerowych po jednej 

w I półroczu i w II półroczu 2022 r., w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym, 

prowadzonych zgodnie z zasadą „nauka przez zabawę”, 

b) organizowany event może być realizowany we współpracy z Zamawiającym w ramach 

prowadzonych działań, np. jako impreza towarzysząca większemu wydarzeniu o dużej 

frekwencji; Zamawiający informuje, że obecnie ma już zaplanowane kilka imprez 

plenerowych, które mogły by być realizowane wspólnie; decyzja o wspólnym 

przeprowadzeniu eventu zależeć będzie od wybranego Wykonawcy; 

c) wykonawca zaplanuje, zorganizuje i przeprowadzi eventy w sposób przystępny, 

atrakcyjny i dostosowany pod względem merytorycznym i metodycznym do wszystkich 

przewidywanych uczestników wg grup wiekowych odbiorców, 

d) tematyka oraz atrakcje eventów muszą być związane z przedmiotem i celem kampanii 

informacyjno-edukacyjnej, 

e) przewidywany czas trwania każdego eventu ok 4 h, 

f) w ramach każdego z eventów, wykonawca zapewni wykorzystanie przynajmniej: 

− trzech stanowisk, w ramach których prowadzone będą gry edukacyjne, pokazy, 

eksperymenty, doświadczenia , gry ruchowe, itp., 

− każde ze stanowisk powinno posiadać zadaszenie (namiot z podnoszonymi/ 

usuwanymi ścianami) zabezpieczające stanowisko przed wiatrem i wodą. Min. 

wielkość jednego stanowiska to 9m2. Każde ze stanowisk obsługiwane przez min. 

1 osobę prowadząca zachęcającą do udziału/zabawy/skorzystania z atrakcji, 

g) wykonawca zapewni skuteczną promocję wydarzeń (strona internetowa, kolorowe 

plakaty w formacie min. A3, media społecznościowe, ogłoszenia w lokalnym radiu itp.), 

h) wykonawca zapewni kompetentny i merytorycznie przygotowany personel niezbędny do 

właściwego przebiegu eventu, w tym co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję 

animatora, 

i) wszelkie atrakcje/ aktywności w trakcie eventów muszą być bezpieczne dla 

korzystających, posiadać stosowne atesty/certyfikaty bezpieczeństwa i być zgodne 

z przepisami prawa, 

j) Zamawiający informuje, że teren, na którym będą przeprowadzane eventy zostanie 

bezpłatnie udostępniony wybranemu Wykonawcy wraz z dostępem do niezbędnych 

mediów, które są tam zlokalizowane (jeżeli będzie taka konieczność); 

6) Opracowanie broszur/ulotek informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w ilości min. 

2.000 szt. wykorzystywanych podczas organizowanych eventów, warsztatów, 

a) Format A4 do A5 lub DL (wybrany format przez Wykonawcę zgodnie z zaproponowanym 

projektem ulotki) 

b) Papier ekologiczny 
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c) Druk dwustronny 

d) Wykonawca zapewni stojaki z na ulotki i materiały informacyjne, wielkością 

dostosowane do wystawianych w nich materiałów – 6 szt. (po zakończeniu wszystkich 

spotkań związanych z kampanią stojaki zostaną własnością Zamawiającego); 

− materiał, z którego ma być wykonany stojak: tworzywo sztuczne 

przeźroczyste/metal, 

− konstrukcja stojaków: kieszeń na ulotki zamocowana na słupku/nodze; 

5. Informacje dodatkowe/wymagania: 

1) Wszystkie opisane wyżej planowane działania obligatoryjnie będą konsultowane przez 

Wykonawcę z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego i muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

2) Wykonawca opracuje wszystkie elementy merytoryczne i graficzne na każdym etapie 

kampanii. Wykonawca zapewni zakup niezbędnych zdjęć/grafik z uwzględnieniem opłat 

licencyjnych (jeżeli dotyczy). Grafika Kampanii powinna być spójna dla wszystkich mediów 

przekazu informacji. Projekt każdego elementu powinien być przekazany Zamawiającemu 

w formie elektronicznej. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje koncepcję kampanii 

uwzględniając wszystkie działania promocyjne i dobór narzędzi, a następnie zrealizuje go na 

warunkach i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do zaproponowanej przez 

Wykonawcę koncepcji/programu i harmonogramu kampanii. 

5) Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego programu oraz harmonogramu działań 

informacyjno-edukacyjnych 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie przedmioty, które będą opracowywane 

w trakcie trwania umowy na oznakowanym nośniku elektronicznym. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do promowania kampanii poprzez ogłoszenia w lokalnym 

radiu o zasięgu całego województwa opolskiego, w szczególności poprzez zachęcanie do: 

− skorzystania z prowadzonej przez Wykonawcę podstrony internetowej i kampanii 

w mediach społecznościowych, 

− udziału w wydarzeniach/eventach plenerowych; 

8) Sporządzenie sprawozdania z realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej i przekazania go 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia całego przedmiotu zamówienia. 

9) Dokumentowanie liczby uczestników biorących udział w kampaniach informacyjno-

edukacyjnych, poprzez listy obecności , ankiety itp.; Dokument te muszą być realizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”; 

10) Elementy uwzględnione na ulotkach, stronie internetowej, w mediach społecznościowych 

i materiałach związanych z organizacją działań informacyjno-edukacyjnych obowiązkowo 

zawierać będą logo zgodnie z kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego), link do strony: https://rpo.opolskie.pl/?p=30362  

11) W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do 

wszystkich materiałów i informacji przekazanych Zamawiającemu, w tym również do 

udostępnionych poprzez podstronę internetową i media społecznościowe, na wszystkich 

polach eksploatacji; przeniesienie przedmiotowych praw autorskich nie będzie ograniczone 

czasowo ani terytorialnie. 

12) Wszystkie udostępniane materiały poprzez podstronę internetową oraz media 

społecznościowe muszę być dostępne cyfrowo. 

6. Kody CPV 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80540000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 

79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: od marca 2022 do grudnia 2022 r. 

2. Jako termin zakończenia zadania rozumie się zakończenie/zrealizowanie wszystkich elementów 

przewidzianych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie podstrony internetowej 

oraz kampanii w mediach społecznościowych do końca grudnia 2022 r. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zdolności techniczne i zawodowe 

− NIE DOTYCZY 

2. Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych 

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 przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

https://rpo.opolskie.pl/?p=30362
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4) 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie o braku/istnieniu ww. powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

V. ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Oferta podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku gdy: 

1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) oferta została złożona po terminie składania ofert, 

3) oferta została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym 

zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy) 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo1 z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy; 

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, 

w przypadku gdy: 

1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie 

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego 

w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Oferent powinien stworzyć ofertę wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferta powinna: 

1) być opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej 

z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), 

2) zawierać nazwę lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

adres e-mail, numer NIP, 

 
1 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 
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3) zawierać ceny netto i brutto poszczególnych elementów, a także cenę oferty brutto za 

realizację całego przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 

4) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/firmy, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji firmy oferenta; Zamawiający dopuszcza składanie podpisu poprzez 

złożenie: 

a) odręcznego podpisu na papierowej wersji oferty (wówczas ofertę należy przesłać jako 

oryginał do siedziby Zamawiającego lub przesłać na za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie podpisanego dokumentu), 

b) kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (wówczas ofertę należy przesłać za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), 

c) podpisu zaufanego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej), 

d) podpisu osobistego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej); 

5) zawierać wymagane załączniki (jeżeli dotyczy); 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Formularz ofertowy, 

2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 24.02.2022 r. do godz. 15:30 

wyłącznie za pośrednictwem: 

1) środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: zp1@popielow.pl lub 

2) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska 

13, 46-090 Popielów  

UWAGA:  
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez bazę konkurencyjności! 

− W przypadku dostarczania oferty bezpośrednio do budynku Urzędu należy zapoznać się 

z aktualnymi (obowiązującymi w danym dniu) zasadami/ograniczeniami funkcjonowania 

Urzędu, udostępnionymi na stronie www.popielow.pl i/lub wywieszonymi na drzwiach 

wejściowych do budynku Urzędu; 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone). 

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

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty 

oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

mailto:zp1@popielow.pl
http://www.popielow.pl/
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5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia 

dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie. 

IX. OCENA OFERT  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

− Cena (C) – 100 % 

3. Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt 

4. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.  

5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów.  

6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów: 

C = CN / COB x 100 % x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”  

CN – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród ważnych ofert  

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej  

7. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty 

najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego, 

dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby 

wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej 

konkurencji oraz przejrzystości postępowania. 

8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 

podobnych usług.  

2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. 

W takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 

w ofertach. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie 

publikował/przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania 

ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał 

zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.: 

1) 77 427 58 50 – Kierownik referatu BOS - Irena Michno 

2) 77 427 58 52 – Inspektor ds. budownictwa - Beata Kupczyk-Piechota 

XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu 

umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez 

podawania przyczyny oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

XII. INFORMACJA DOT. RODO 

1. 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, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

w Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej 

Administratorem Danych Osobowych (ADO). 

2) W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania;  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 

5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego 

przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, 

że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub 

inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te 

dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 

jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

wytycznych; 

mailto:iod@popielow.pl
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7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

c) 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, 

przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c 

RODO. 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza oferty 

2. Projekty umowy 

ZATWIERDZAM 

Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……………………………….………….………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


	ZAPYTANIE OFERTOWE
	I. ZAMAWIAJĄCY
	II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
	V. ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY
	VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
	VII. WYMAGANE DOKUMENTY
	VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
	IX. OCENA OFERT
	X. DODATKOWE INFORMACJE
	XI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
	XII. INFORMACJA DOT. RODO
	XIII. ZAŁĄCZNIKI


		2022-02-15T11:48:08+0100




