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Koszęcin, 08.03.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2018/SRML 

na 

kompleksową  organizację plenerowej  imprezy markowej  

„Festiwal produktów lokalnych”  

dla LGD  „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz LGD „Brynica to nie granica”  

 

I. Nazwa realizowanego projektu: 

Imprezy plenerowe „Festiwal produktów lokalnych” realizowane  będą  w ramach Projektu 

współpracy „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

II. Opis przedmiotu i zakresu zapytania: 

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa organizacja plenerowej imprezy markowej „Festiwal 

produktów lokalnych” dla LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (LGD 1) oraz LGD „Brynica to nie 

granica” (LGD 2). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zamówienia składającego się 

 z następujących elementów: 

a) Wynajęcie sceny, oświetlenia i nagłośnienia. 

b) Ochrona imprezy.  

c) Wynajem hali namiotowej dla mieszkańców ( min. 40 x 15 z ławostołami). 

d) Wynajem namiotów dla prezentacji  produktów lokalnych ( 2 x min. 12x3  z ławostołami). 

e) Wynajem obsługi gastronomicznej. 
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f) Wynajem dmuchańców, atrakcji dla dzieci. 

g) Program sceniczny w godzinach od 15:00 – 20:00 

h) Obsługa technicznej.  

i) Sprzątanie po imprezie. 

j) Toi Toi.  

k) Promocja imprezy (plakaty, zaproszenia, media). 

l) Opłata ZAiKS 

 

III. Terminy i miejsce realizacji:  

09 czerwiec 2018r.; miejsce realizacji: obszar LGD 1 

15 czerwiec 2018r.; miejsce realizacji: obszar LGD 1 

16 czerwiec 2018r.; miejsce realizacji: obszar LGD 2 

30 czerwiec 2018r.; miejsce realizacji: obszar LGD 1 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału  

w postępowaniu:  

a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem 

zamówienia – potwierdzone kodem PKD;  

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień;  

c) złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego; 

d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych między 

zamawiającym a oferentem.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadania.  

Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 
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V. Oferta: 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 

sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Do oferty powinien być dołączony program sceniczny, dokument potwierdzający uprawnienia 

oferenta do wykonywania w/w czynności, a także opis doświadczenia oferenta lub referencje. 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

VI. Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 70% 

b) doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług (liczba imprez zorganizowanych  

w 2017r.) – 30%.  

 

Opis sposobu przyznania punktacji: 

Ocena kryterium nr a  

Liczba punktów = 
najniższa zaoferowana cena netto 

x 70 
cena netto w badanej ofercie 

Maksymalna liczba punktów: 70 

Ocena kryterium nr b  

Liczba punktów = 

liczba imprez w badanej ofercie 

x 30 
 najwyższa liczba zrealizowanych 

imprez  

Maksymalna liczba punktów: 30 

 

W przypadku przyznania takiej samej liczby punktów dla kilku ofert, o wyborze oferty decydować 

będzie atrakcyjność programu artystycznego, ocenianego w skali punktowej od 0 do 5 (0 – ocena 

najniższa, 5 – ocena najwyższa). 
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VII. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2018r., do godz. 16.00 (ostateczna data wpływu  

do biura Stowarzyszenia). 

 

VIII. Akceptowalne formy składania ofert: 

Osobiście u wystawcy zapytania ofertowego, kurierem lub listem poleconym. 

 

IX. Miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć/przesłać na adres Biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”: 

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

ul. Szkolna 13 

42-286 Koszęcin 

 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub 

osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej;  

e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone przez 

oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożone po terminie.  
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XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej  

z ofert – bez podania przyczyny.  

b) Możliwości rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego przez 

ARiMR.  

c) Ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą zamawiającego, wyłącznie  

w wypadkach istnienia nieprzewidzianych okoliczności.  

d) W sprawach nieuregulowanych w zapytanie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz 

pomocy techniczne. (Dz.U. 2017, poz.106)  

 

XII. Procentowy podział kosztów partnerów projektu dla kosztów zamówienia: 

Końcową fakturę należy wystawić proporcjonalnie do udziału procentowego partnerów projektu. 

a) 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 13 

NIP: 5751887940 

75 % 

b) 
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  

42-625 Ożarowice, ul. Centralna 5 

NIP: 6252318756 

25% 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 
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