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Fundacja Horyzont360 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego –szacowana wartość 
zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto  

 

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na organizacji wyjazdu edukacyjnego - dla grupy 25 osób  w 

związku z realizacją projektu "Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski"realizowanego w ramach 

programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego 

(lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani 

„Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między 

Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. 

I. Zamawiający 

Fundacja Horyzont360 

33-311 Wielogłowy  153 

REGON: 366181423, NIP: 7343545004 

e-mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl 

www.fundacjahoryzont360.pl 

tel. 184477115 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa polegającą na organizacji wyjazdu edukacyjnego dla grupy 25 osób w związku z realizacją 

projektu "Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski"realizowanego w ramach programu 

dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i 

Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider 

konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (łącznie zwani 

„Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między 

Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.06.2023 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – 
Wykonawca spełni warunek jeżeli załączy do oferty aktualny wpis do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i przedsiębiorców, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.). 
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1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
Wykonawca zorganizował i przeprowadził co najmniej 1 wycieczkę dla grup zorganizowanych 
o liczbie uczestników minimum 25 osób każda - spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na 
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załączonym 
wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  który  należy dołączyć do oferty, 
1.3 dysponują osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 
minimum 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika techniczno- organizacyjnego wyjazdów, 
posiadającą doświadczenie w koordynacji minimum 2 wycieczek dla grup zorganizowanych, 
która ukończyła kurs kierownika wycieczek (odpowiedzialna za harmonogram wyjazdu, 
kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji i miejsca spożywania posiłków, 
pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach 
dotyczących organizacji wyjazdu, inne sprawy techniczno-organizacyjne, a w czasie ich 
trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu wyjazdu) - spełnienie 
warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego,  który  należy dołączyć do oferty, 
Poprzez „dysponowanie” rozumie się współpracę/zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
(w rozumieniu Kodeksu pracy), umowy cywilnoprawnej (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  
lub wolontariatu (w rozumieniu obowiązujących przepisów Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) osoby, na którą powołuję się Wykonawca w celu spełnienia 
warunku udziału.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do dostarczenia kopii 
potwierdzającej „dysponowanie” osobą o której mowa w pkt.1.3 oraz dowodów 
potwierdzających zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 w ilości i 
rodzaju zgodnie z wymaganiami zapytania. 

2. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 

V. Kryteria oceny oferty wraz z wagami punktowymi lub procentowymi przypisanymi do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny ofert 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
Cena ofertowa brutto (PKc): 100%, gdzie 1%=1 pkt. 

2. Sposób dokonywania oceny ofert: 
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena ofertowa brutto: 

Kryterium „Cena ofertowa brutto” oceniane będzie w następujący sposób:  
PKc = Cn / Cb * 100 
gdzie: 
PKc– wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa 
brutto”, 
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych), 
Cb - cena brutto oferty badanej. 

3. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, 
przyznawania punktów o której mowa powyżej.  
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5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty najkorzystniejszej (tj. tej, 
która otrzymała największą ilość punktów spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) jeżeli 
jej wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje przedmiotu 
zamówienia. 

 
VI. Termin składania ofert  

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty 
wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres mailowy: 
fundacja@fundacjahoryzont360.pl, w treści maila proszę podać: Wyjazd edukacyjny 
EOG. Oferty należy przesłać do dnia 17.03.2023. Oferent, którego oferta zostanie wybrana 
ma obowiązek dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami najpóźniej w dniu 
podpisania umowy. Chyba, że oferta zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Oferty, które wpłyną 
po upływie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania. Kalkulując cenę, należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane  
z prawidłową realizacją zamówienia, na które ma być złożona oferta, tj. m.in. koszty 
transportu, opłat drogowych, biletów wstępu, wyżywienia, ubezpieczenia, 
zakwaterowania itp. Łączną cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN w kwocie 
brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niezależnie od tego Wykonawca jest 
zobowiązany wskazać w ofercie cenę jednostkową brutto za organizację wyjazdu dla 1 
osoby (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Do formularza ofertowego należy 
dołączyć wymagane w niniejszym zapytaniu załączniki tj.: 
a) Oświadczenie zgodnie we wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania wraz z 

załącznikami 
b)Załącznik nr 4 – klauzula RODO 
c) Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji  

Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo dla osoby 
podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy może być przedstawione w formie 
oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt 
rejestrowych. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie: 
3.1 oczywiste omyłki pisarskie; 
3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek 
3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące  
istotnych zmian w treści oferty 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane przez Zamawiającego, 
jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, które dokumenty 
nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

mailto:fundacja@fundacjahoryzont360.pl
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przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie jako informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa danych dotyczących firmy/adresu Wykonawcy, informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający oświadcza, ze dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez 
Wykonawców nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania, a dane osobowe 
zawarte w ofertach będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb oceny złożonych ofert, 
realizacji usługi objętej Zapytaniem ofertowym, w tym w celach związanych z 
rozliczeniem projektu, monitoringiem, ewaluacją, sprawozdawczością.  

VII.  Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych   
1. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
1.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
1.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
1.4 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
2. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. Celem 
złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, iż na dzień upublicznienia zapytania 
ofertowego Zamawiającego reprezentują: 
 Monika Bochenek  
 Małgorzata Pulit 
3. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym  
w żadnym ze stosunków opisanych powyżej. 
 
VIII. Określenie istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy załączonym do 
zapytania (załącznik nr 5) 

IX. Informację o możliwości składania ofert częściowych  
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego 
do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.  

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w całości lub w części niniejszego 
postępowania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia. 

XII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 
Zamawiającego. 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 
została zamieszczona w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania, stanowiącego jego 
integralną część.  
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XIII. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających  
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

XIV. Podwykonawstwo. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 
 

XV.  Osoba do kontaktu. 
1. Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami jest P. Monika Bochenek, mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl.  

2. Kontaktowanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 
XVI. Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
2. Formularz ofertowy 
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków i braku powiązań 
4. Klauzula informacyjna RODO 
5. Wzór umowy 

 
 

 

Zatwierdzam:  

Monika Bochenek- Prezes Zarządu 

Data: 09.03.2023 
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