
	

	 		

	

Gdańsk,	3	kwietnia	2017	r.	
	

Zapytanie	ofertowe	nr		OMGGS/Z0/07/2017	
	

	
Postępowanie	nie	podlega	ustawie	z	dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych	–	wartość	
zamówienia	nie	przekracza	wyrażonej	w	złotych	kwoty	30.000	euro	(art.4	pkt	8	tekst	jednolity	Dz.	U.		
z	2015	r.	poz.	2164	z	pózn.	zm.)	
	

I. NAZWA	I	ADRES	ZAMAWIAJĄCEGO:	

Obszar	Metropolitalny	Gdańsk-Gdynia-Sopot	z	siedzibą	w	Gdańsku	
ul.	Długi	Targ	39/40,	
80-830	Gdańsk	
KRS	0000398498	
NIP	583-315-17-48	
	
II. RODZAJ	ZAMAWIAJĄCEGO:	

Stowarzyszenie	
	
III. PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA	

Przedmiot	zamówienia	stanowi	usługa	obejmująca:	
-	organizację	szkolenia	z	zakresu	wzmacniania	umiejętności	komunikowania	pozytywnych	i	
trudnych	treści	na	przykładzie	wdrażania	strategii	OM2030;		
-	organizację	warsztatów	na	temat	wzmacniania	kompetencji	w	obszarach	tematycznych	
strategii	OM2030.		
		
Zamówienie	 jest	 współfinansowane	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	Pomoc	Techniczna	2014-2020	(dotacja	dla	Związków	ZIT).	

	
IV. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA:		

	
Przedmiotem	 zamówienia	 jest	 kompleksowa	 organizacja	 szkolenia	 z	 zakresu	 wzmacniania	
umiejętności	 komunikowania	 pozytywnych	 i	 trudnych	 treści	 na	 przykładzie	 wdrażania	
strategii	 OM2030	 –	 pierwsze	 doświadczenia	 i	 wymiana	 dobrych	 praktyk,	 mające	 przede	
wszystkim	 wspierać;	 podnosić	 umiejętności	 poprzez	 wymianę,	 porównywanie	 różnych	
pomysłów,	rozwiązań,	praktyk	i	metod	pracy.	
oraz	
organizacja	 warsztatów	 na	 temat	 wzmacniania	 kompetencji	 w	 obszarach	 tematycznych	
strategii	OM2030	–	wyzwania	komunikacyjne.		

	
Kod	zamówienia	według	Wspólnego	Słownika	Zamówień:		
	
80511000-9,	55120000-7		

	
	
	
	
	



	

	 		

	

V. TERMIN	REALIZACJI	ZAMÓWIENIA:		
	
Przedmiot	zamówienia	powinien	zostać	wykonany	i	dostarczony	po	podpisaniu	umowy		
w	terminie	do	30.04.2017.	

	
VI. SPOSÓB	SKŁADANIA	OFERT:		

	
1. Oferent	 złoży	 ofertę	 Zamawiającemu	 na	 formularzu	 ofertowym	 według	 załącznika	 nr	 2		

do	niniejszego	zapytania	ofertowego.	
2. Oferent	złoży	oświadczenie	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	–	według	załącznika	nr	1.	
3. Oferent	 złoży	 oświadczenie	 o	 spełnieniu	 warunków	 udziału	 w	 postępowaniu	 –	 według	

załącznika	nr	3.	
4. Oferent	złoży	harmonogram	szkolenia	oraz	harmonogram	warsztatów.		

	
VII. WARUNKI		UDZIAŁU		W		POSTĘPOWANIU:	

O	udzielenie	niniejszego	zamówienia	ubiegać	się	mogą	Wykonawcy,	którzy:	
a)	 posiadają	uprawnienia	do	wykonywania	określonej	działalności	lub	czynności,		
b)	 posiadają	odpowiednią	wiedzę	i	doświadczenie;	
c)	 dysponują	odpowiednim	potencjałem	technicznym	oraz	osobami	zdolnymi	do	
wykonania	zamówienia;	
d)	 znajdują	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	umożliwiającej	realizację	zadania.	
	

	
VIII. SPOSÓB	I	KRYTERIA	OCENY	OFERT:		

	
1. Wszystkie	 oferty	 niepodlegające	 odrzuceniu	 oceniane	 będą	 na	 podstawie	 następujących	

dwóch	kryteriów:	
	

a) Cena	brutto	–	50%	
b) Kwalifikacje	zawodowe	i	doświadczenie	osób	wyznaczonych	do	realizacji	zamówienia	–	50%	

	
2. Sposób	oceny:	

- dla	kryterium	a:	
PK=(CN/CR	x	50%)	x	100	
PK	–	liczba	punktów	badanej	oferty	dla	kryterium	a	
CN	–	najniższa	oferowana	cena	brutto	
CR	–	cena	brutto	oferty	rozpatrywanej	

- dla	kryterium	b:	
PF=(WB/WMax	x	50%)	x	100	
PF	–	liczba	punktów	badanej	oferty	dla	kryterium	b	
WB	–	suma	punktów	badanej	oferty	dla	kryterium	b	
WMax	–	najwyższa	suma	punktów	spośród	badanych	ofert	dla	kryterium	b	
	

Za	najkorzystniejszą	uznana	zostanie	oferta,	która		uzyska	najwyższą	liczbę	punktów	(P),	będącą	sumą	
punktów	przyznanych	w	poszczególnych	kryteriach:	P=PK+PF	
	
Nie	dopuszcza	się	składania	ofert	częściowych.	
	
IX. MIEJSCE	I	TERMIN	SKŁADANIA	OFERT:		



	

	 		

	

	
Ofertę	 należy	 złożyć	 drogą	 mailową	 lub	 osobiście	 do	 dnia	 11.04.2017,	 godz.	 13.00	 	 na	 adres	
biuro@metropoliagdansk.pl	 lub	 w	 biurze	 Zamawiającego	 ul.	 Długi	 Targ	 39/40,	 80-830	 Gdańsk		
w	godzinach	8:00	-16.00.	Decydująca	jest	data	i	godzina	wpływu	oferty.	
	
	
X. Zakres	wykluczenia	z	możliwości	realizacji	Zamówienia	

	
Z	możliwości	 realizacji	 zamówienia	wyłącza	 się	 podmioty,	 które	 powiązane	 są	 z	 Zamawiającym	 lub	
osobami	 upoważnionymi	 do	 zaciągania	 zobowiązań	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 lub	 osobami	
wykonującymi	 w	 imieniu	 beneficjenta	 czynności	 związane	 z	 przygotowaniem	 i	 przeprowadzeniem	
procedury	wyboru	wykonawcy	osobowo	lub	kapitałowo,	w	szczególności	poprzez:	

- uczestnictwo	w	spółce	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej;	
- posiadanie	udziałów	lub	co	najmniej	10%	akcji;	
- pełnienie	funkcji	członka	organu	nadzorczego	lub	zarządzającego,	prokurenta,	pełnomocnika;	
- pozostawanie	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.	

	
XI. Zmiany	do	umowy	

	
1. Zamawiający	 przewiduje	 możliwość	 zmiany	 postanowień	 zawartej	 umowy	 w	 stosunku	 do	

treści	oferty,	na	podstawie	której	dokonano	wyboru	Wykonawcy,	w	przypadku	wystąpienia	
co	 najmniej	 jednej	 z	 okoliczności	 wymienionych	 poniżej,	 z	 uwzględnieniem	 podawanych	
warunków	ich	wprowadzenia:	
- zmiany	prawa	powszechnie	obowiązujące,	które	będą	miały	wpływ	na	realizację	umowy;	
- zmiany	 formalno-organizacyjne,	 w	 sytuacji	 wystąpienia	 okoliczności	 uzasadniającej	

wprowadzenie	takich	zmian,		
- zmiany	 obowiązującej	 stawki	 VAT;	 jeśli	 zmiana	 stawki	 VAT	 będzie	 powodować	

zwiększenie	kosztów	wykonania	umowy	po	stronie	Wykonawcy,	Zamawiający	dopuszcza	
możliwość	 zwiększenia	 wynagrodzenia	 o	 kwotę	 równą	 różnicy	 w	 kwocie	 podatku	
zapłaconego	przez	Wykonawcę,		

- w	 innych	 sytuacjach,	 których	 nie	 można	 było	 przewidzieć	 w	 chwili	 zawarcia	 umowy	 i	
mających	 charakter	 zmian	 nieistotnych	 tj.	 nie	 odnoszących	 się	 do	 kwestii,	 które	
podlegały	 ocenie	 podczas	 wyboru	 Wykonawcy	 i	 takich,	 które	 gdyby	 były	 znane	 w	
momencie	wszczęcia	procedury	mającej	na	celu	wybór	Wykonawcy	nie	miałyby	wpływu	
na	udział	większej	ilości	podmiotów	zainteresowanych.	

2. Przewidziane	 powyżej	 okoliczności	 stanowiące	 podstawę	 zmian	 do	 umowy,	 stanowią	
uprawnienie	Zamawiającego	nie	zaś	jego	obowiązek	wprowadzenia	takich	zmian.	

3. Wszelkie	zmiany	i	uzupełnienia	umowy	wymagają	formy	pisemnej	pod	rygorem	nieważności	
za	zgodą	obu	stron.		
	

	
XII. Informacje	końcowe	

1. Niniejsze	zapytanie	nie	jest	ogłoszeniem	w	rozumieniu	ustawy	prawo	zamówień	publicznych,	
a	propozycje	składane	przez	zainteresowane	podmioty	nie	są	ofertami	w	rozumieniu	kodeksu	
cywilnego.		

2. Niniejsze	 zapytanie	 nie	 stanowi	 zobowiązania	 Stowarzyszenia	 „Obszar	 Metropolitalny	
Gdańsk-Gdynia-Sopot”	 do	 zawarcia	 umowy.	 Zamawiający	 może	 odstąpić	 od	 podpisania	



	

	 		

	

umowy	bez	podania	uzasadnienia	swojej	decyzji.		
3. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zmiany	 treści	 niniejszego	 zapytania	 ofertowego	 do	

upływu	 terminu	 składania	 ofert.	 Jeżeli	 zmiany	 będą	 mogły	 mieć	 istotny	 wpływ	 na	 treść	
składanych	w	postępowaniu	ofert,	zamawiający	przedłuży	termin	ich	składania.	Informacja	o	
dokonanych	 zmianach	 będzie	 zamieszczona	 na	 stronie	 internetowej	 na	 której	 zostało	
zamieszczone	ogłoszenie	o	prowadzonym	postępowaniu	cenowym.	

4. Zamawiający	 zastrzega,	 iż	 konkurs	 może	 zostać	 odwołany,	 o	 czym	 Wykonawcy	 zostaną	
powiadomieni.	Konkurs	ofert	może	zostać	zamknięty	bez	wybrania	którejkolwiek	z	ofert.	

5. Zamawiający	 może	 podjąć	 indywidualne	 negocjacje	 dotyczące	 ceny	 z	 Oferentem,	 którego	
oferta	jest	najkorzystniejsza.	Wynikiem	negocjacji	będzie	wyznaczenie	dodatkowego	terminu,	
w	którym	oferent	złoży	nową	ofertę.	

6. Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 zwiększenia	 lub	 zmniejszenia	 ilości	 zamawianych	
kalendarzy,	określonych	w	pkt.	IV.	niniejszego	zapytania	ofertowego.			

	
Zamówienie	 jest	 współfinansowane	 przez	 Unię	 Europejską,	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	
Pomoc	Techniczna	2014-2020.	
	
	
	
	



	

	 		

	

	

Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego	

Nr			OMGGS/Z0/07/2017	

………..				dnia…………………..	

	

OŚWIADCZENIE	O	BRAKU	POWIĄZAŃ	Z	ZAMAWIAJĄCYM	

	

	

Oświadczam/oświadczamy,	 że	 na	 dzień	 złożenia	 oferty	 dotyczącej	 zapytania	 ofertowego		
nr	 OMGGS/Z0/07/2017	 nie	 zachodzi	 żadne	 z	 poniżej	 przedstawionych	 powiązań	 z	 Zamawiającym	
(czyli	 osobami	 upoważnionymi	 do	 zaciągania	 zobowiązań	 w	 imieniu	 Zamawiającego	 lub	 osobami	
wykonującymi	w	imieniu	Zamawiającego	czynności	związane	z	przygotowaniem	i	przeprowadzeniem	
procedury	wyboru	Wykonawcy):		
	

- uczestnictwo	w	spółce,	jako	wspólnik	spółki	cywilnej	lub	spółki	osobowej;	
- posiadanie	udziałów	lub	co	najmniej	10%	akcji;	
- pełnienie	 funkcji	 członka	 organu	 nadzorczego	 lub	 zarządzającego,	 prokurenta,	

pełnomocnika;	
- pozostawanie	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.	

	

	

	

Oświadczenie/oświadczenia	o	braku	powiązań	z	Zamawiającym	

podpisane	przez	osobę	lub	osoby	upoważnione	do	zaciągania	zobowiązań	w	imieniu	Wykonawcy.	

	

	

	

………………………………………………………….	

Podpis	wraz	z	pieczątką	firmy/instytucji	

Wykonawca	dołącza	do	oferty	oświadczenie	o	braku	ww.	powiązań	

	

	
	
	
	
	
	
	



	

	 		

	

Załącznik	nr	2	do	zapytania	ofertowego	–	wzór	Formularza	Oferty.	
	

Oferta	złożona	w	zapytaniu	ofertowym	na:		
-	organizację	szkolenia	z	zakresu	wzmacniania	umiejętności	komunikowania	pozytywnych	i	

trudnych	treści	na	przykładzie	wdrażania	strategii	OM2030;		
		oraz	

-	organizację	warsztatów	na	temat	wzmacniania	kompetencji	w	obszarach	tematycznych	strategii	
OM2030	

	
Nr	zapytania:				OMGGS/Z0/07/2017	
	
	

1. Zamawiający:	
	
Obszar	Metropolitalny	Gdańsk-Gdynia-Sopot	z	siedzibą	w	Gdańsku	
ul.	Długi	Targ	39/40	
80-830	Gdańsk	
KRS	0000398498,		
NIP	583-315-17-48,		

	
2. Wykonawca:	

	
Niniejsza	oferta	zostaje	złożona	przez:	
Nazwa	Wykonawcy:	 	
Imię	i	nazwisko	osoby	do	kontaktu:	 	
Adres:	 	
Nr	telefonu:	 	
Nr	faksu:	 	
Adres	e-mail:	 	
NIP	 	
Regon	 	
	

3. W	odpowiedzi	na	zapytanie	ofertowe	oferuję	wykonanie	przedmiotu	zamówienia:	
	
a.	za	łączną	cenę:	
	
Cena	netto……………………………PLN	
VAT	(				%)…………………………….PLN	
Cena	brutto………………………….PLN	
Cena	brutto	za	1	sztukę………..PLN		

	
	

4. Składając	niniejszą	ofertę	oświadczam,	że:	
a) Podana	 w	 pkt.	 3	 łączna	 cena	 ofertowa	 obejmuje	 wykonanie	 całości	 przedmiotu	

zamówienia	opisanego	w	zapytaniu	ofertowym	nr	OMGGS/20/07/2017		
b) Zapoznałem	się	z	zapytaniem	ofertowym	i	nie	wnoszę	do	jego	treści	zastrzeżeń.	
c) Akceptuję	 następujące	 warunki	 płatności:	 21	 dni	 od	 przekazania	 Zamawiającemu	

prawidłowo	 wystawionej	 faktury/rachunku.	 Warunkiem	 wystawienia	
faktury/rachunku	 jest	 akceptacja	 przez	 Zamawiającego	 wykonanego	 przedmiotu	
zamówienia	w	formie	protokołu	odbioru.	



	

	 		

	

d) Jestem	związany	ofertą	do	upływu	30	dni	od	dnia	zakończenia	naboru	ofert.	
e) Wyrażam	zgodę	na	sporządzenie	pisemnej	umowy,	zgodnie	z	którą	realizowane	będzie	

zamówienie.	
f) Gwarantuję	 wykonanie	 całości	 niniejszego	 zamówienia	 zgodnie	 z	 treścią	 zapytania	

ofertowego.	

	

Data	i	Podpis		
osoby	upoważnionej	do	reprezentowania	wykonawcy	

……..……………………………	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	



	

	 		

	

																																										Załącznik	nr	3	do	zapytania	ofertowego		

																OMGGS/Z0/07/2017	

	

………..				dnia…………………..	

	

OŚWIADCZENIE	O	SPEŁNIANIU	WARUNKÓW	UDZIAŁU	W	POSTĘPOWANIU	

	

	

Nazwa	Wykonawcy:	………………………………………………………………………………….	

	

Siedziba	Wykonawcy:	…………………………………………………….…………………………...	

	

	

Oświadczamy,	że	Firma,	którą	reprezentujemy	spełnia	warunki	dotyczące:	

				

1. uprawnień	do	wykonywania	określonej	działalności	lub	czynności,	jeżeli	przepisy	prawa	nakładają	

obowiązek	ich	posiadania;	

2. wiedzy	i	doświadczenia	niezbędnych	do	wykonania	zamówienia;	

3. dysponowania	 odpowiednim	 potencjałem	 technicznym	 oraz	 osobami	 zdolnymi	 do	 wykonania	

zamówienia;	

4. sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	zapewniającej	wykonanie	zamówienia.	

																																																										

Prawdziwość	 powyższych	 danych	 potwierdzam	 własnoręcznym	 podpisem	 świadom	

odpowiedzialności	karnej	z	art.	297	kodeksu	karnego.	

	

																																																											…………………………………………………………….	
																							(podpisy	i	pieczęcie	imienne	osób	reprezentujących	firmę)	

	

	

	

	

	

	



	

	 		

	

	

Gdańsk,	12.04.2017	r.	

		

Wyniki	zapytania	ofertowego	na	
-	organizację	szkolenia	z	zakresu	wzmacniania	umiejętności	komunikowania	pozytywnych	i	

trudnych	treści	na	przykładzie	wdrażania	strategii	OM2030;	
oraz	

-	organizację	warsztatów	na	temat	wzmacniania	kompetencji	w	obszarach	tematycznych	
strategii	OM2030.	

	

	

W	wyniku	przeprowadzonej	oceny	ofert	Zamawiający	wyłonił	do	realizacji	zamówienia	

Oferenta:	Bogdan	Szczesiak	Studio	PR,	Warszawa.	

	


