URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
.

TS-IV.0632.23.2022
Olsztyn, 14.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi promocyjnej
Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas co najmniej 5 najwyższych rangą
wyścigów kolarskich Elity Mężczyzn odbywających się w 2022 roku, w Polsce (rangi
Mistrzostw Polski/Pucharu Polski).
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:
www.bip.warmia.mazury.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
NIP 739-389-04-47
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocyjna Województwa Warmińsko-Mazurskiego
podczas co najmniej 5 najwyższych rangą wyścigów kolarskich Elity Mężczyzn
odbywających się w 2022 roku, w Polsce (rangi Mistrzostw Polski/Pucharu Polski).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.
III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługa promocyjna będzie świadczona od dnia zawarcia umowy do dnia ostatniego wyścigu
z udziałem grupy kolarskiej, w oparciu o którą będzie świadczona usługa promocyjna, jednak
nie dłużej niż do dnia 30.08.2022 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego.
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V. WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERT, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, UZUPEŁNIANIE
OŚWIADCZEŃ,
DOKUMENTÓW
I
PEŁNOMOCNICTW,
SKŁADANIE
OFERT
DODATKOWYCH
1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie,
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jeżeli w opisywanym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium
oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYKLUCZA SIĘ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:
1. Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego zapytania ofertowego.
VII. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA:
1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z zapytania ofertowego uznaje się za odrzuconą.
VIII. OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU
1. Oferta nie zawiera formularza ofertowego.
2. Oferta została złożona po terminie.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują drogą mailową.
2. Zapytanie prowadzone jest w języku polskim.
E-mail: a.hanczyc@warmia.mazury.pl
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 19.06.2022 r. w wersji elektronicznej na adres
e-mail: a.hanczyc@warmia.mazury.pl
2. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po upływie terminu nie
będą rozpatrywane.
3. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu oferty
na serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego. Oferty
złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą brane
pod uwagę.
XI. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium „cena” – 100 %
XII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które podlegają rozpatrzeniu, na podstawie kryterium,
o którym mowa w Rozdziale XI.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem:
www.bip.warmia.mazury.pl.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego
etapie.
2. Zapytanie ofertowe unieważnia się w szczególności, jeżeli:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym / zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
uruchamiania postępowania,
4) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie
postępowania bądź zawarcie umowy.
XV. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych
informacji
udziela
(89) 521 69 28.

Alicja

Hańczyc

pod

numerem

telefonu

XVI. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2).
3. Projekt umowy (załącznik nr 3).
XVII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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
(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie / Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy na usługę promocyjną.
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4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. i e. RODO.
5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6) Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych.
7) Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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