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ZAPYTANIE OFERTOWE 
dot. zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4, pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 

 
            
         Kraków, dn. 12.03.2018 r. 

Miejsce, Data 

 
 
Stowarzyszenie ideaTECH 
31-474 Kraków, ul. Młyńska 12/20 
NIP: 9452179976 
zamowienia@ideatechforum.pl  
Zamawiający 

 
Zapytanie zamieszczone na 
stronie internetowej 
Zamawiającego 

 
 

 
I. Podmiot udzielający zamówienia: Stowarzyszenie ideaTECH 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r., poz. 907, z późń. zm) – przedmiotem zamówienia są 
dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości poniżej 30 000 Euro. 

 

 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: rejestracja video 2-óch konferencji oraz 
10 warsztatów, a także sporządzenie dokumentacji fotograficznej projektu pn. 
Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rejestracja video 2-óch 
konferencji oraz 10 warsztatów, a także sporządzenie dokumentacji fotograficznej 
projektu pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o 
środowisko. 

 
Kod CPV 

Główny 

przedmiot 
92100000-2 
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Dodatkowy 

przedmiot 
79961000-8 

 
 
W zakres prac wchodzą:  
- rejestracja filmowa spotkania; 
- postprodukcja, tj. montaż 12 filmów; 
- dokumentacja fotograficzna 12 spotkań konferencyjno – warsztatowych i przekazanie zdjęć 
w formie albumu elektronicznego Zamawiającemu. 
 
Wykonawca, wykona zlecenie na terenie woj. małopolskiego. Dojedzie we wskazane miejsce 
i w czasie, wskazanym przez Zamawiającego. Zlecenie nie obejmuje zwrotu kosztów 
przejazdu. 
 

III. Kwalifikacje oferenta: 
 
a) prowadzenie min. 2 lata działalności gospodarczej w przedmiocie zapytania 

ofertowego (poświadczenie z KRS/PKD lub CEIDG). 
 

IV. Kryteria oceny ofert: 
 
1) 100% cena netto. 

 
V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

 
1) Kryterium nr 1 

 
P1 = (Cn / Cr) x 100 
gdzie: P1 – liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1  
Cn – najniższa cena netto  
Cr – cena netto w rozpatrywanej ofercie  
100 – waga kryterium 

 
Cena netto wyrażona w PLN jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana 
cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie 
pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zapytania. 

 
Maksymalną liczbę punktów 100 punktów, otrzymuje oferta, która zostanie 
oceniona najwyżej.  
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 
ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oceny dokonywać 
będzie powołany przez zamawiającego zespół oceniający. 
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VI. Termin składania ofert: 15/03/2018, godzina: 20:00 

 
VII. Akceptowalne formy składania ofert: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@ideatechforum.pl 
 

VIII. Sposób sporządzenia oferty: wypełnienie dołączonego formularza – odpowiedź 
na zapytanie ofertowe 
 

IX. Warunki wykluczenia: 
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo 

lub kapitałowo z zamawiającym. 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, 
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 

X. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r. 
 

XI. Odrzuceniu podlegają oferty: 
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
2) złożone przez oferenta niespełniającego kwalifikacji, określonych w zapytaniu 

ofertowym; 
3) przekraczające termin realizacji zamówienia. 

 
XII.       Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, 

zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom. 
 

XIII. Zmiana warunków realizacji zamówienia: zamawiający nie dopuszcza zmiany 
postanowień treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy / 
zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) oferty cenowe, będą przekraczały określony budżet na wydatkowanie w HRF 

zadania; 
2) wszystkie przesłane oferty nie będą spełniały kryterium nr 1. 

 
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w warunków realizacji zamówienia na 
zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 
zawartego w ofercie. 
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XIV. Załączniki: 
1) wzór oferty cenowej; 
2) dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje (III a). 

 
XV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe 
oraz zamieści informację na stronie internetowej (jeśli dotyczy). 


