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dn. 26.11.2013 r. 

Tryb udzielenia zamówienia 

1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3/Zapytanie zostaje umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: 

www.lgdparczew.pl; www.lgdzascianekmazowsza.pl; www.zielonemostynarwi.pl; www.orzyc-

narew.pl oraz w siedzibach biur Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazowsza”, Zielone Mosty Narwi, Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” 

wspólnie realizują projekt współpracy pn. „Wirtualny obszar turystyczny” współfinansowany 

w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-

2013.  

Partnerzy projektu zapraszają do złożenia oferty na: 

 

1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego. 

2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego. 

3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

ul. Harcerska 8 

21-200 Parczew 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15 

07-405 Troszyn 

 

Zielone Mosty Narwi 

Al. Jana Pawła II 1 

06-121 Pokrzywnica 

 

Lokalna Grupa Działania „Orzyc–Narew” 

ul. Generała Pułaskiego 48A/2 

06-200 Maków Mazowiecki 

 

 

http://www.lgdparczew.pl/
http://www.lgdzascianekmazowsza.pl/
http://www.zielonemostynarwi.pl/
http://www.orzyc-narew.pl/
http://www.orzyc-narew.pl/
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2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Część 1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego. 

Część 2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego. 

Część 3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego. 

 

3. Składanie ofert częściowych  

 

Istnieje możliwość składania ofert częściowych, na wybrane części przedmiotu 

zamówienia tj.: 

Część 1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego. 

Cześć 2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego. 

Część 3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego. 

 

Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolne części od 1 do 3. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w ramach poszczególnych 

części przedmiotu zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 

31.08.2014 r. 

3. Zamówienie zrealizowane będzie na terenie Lokalnej Grupy Działania 

„Jagiellońska Przystań” z województwa lubelskiego i trzech Lokalnych Grup 

Działania z województwa mazowieckiego: 

1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza (gminy: 

Troszyn, Goworowo, Czerwin, Rzekuń) 

2) Zielone Mosty Narwi (gminy: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, 

Pomiechówek, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory). 

3) Lokalna Grupa Działania „Orzyc-Narew” (Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, 

Sypniewo, Czerwonka, Młynarze, Szelków, Rzewnie) 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
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1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 1 

zamówienia zbieżnego z zakresem poszczególnych części Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia. 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na 

powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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:   

a) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu  

z postępowania. 

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana  

wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek  

z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 

  

6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

 

1. Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 5 wymaga 

przedłożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz przedłożenia 

aktualnego odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).  
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1) W przypadku potwierdzania kopi dokumentów przez osoby nieuprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy należy przedłożyć odpowiednie 

pełnomocnictwo. 

2. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający. 

 

 

7. Waluta i cena, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zapytania ofertowego 

 

Cena oferty musi być podana w złotych brutto. Cena oferty (całkowita wartość 

wskazanej części przedmiotu zamówienia) musi obejmować wszystkie koszty 

poniesione w związku z realizacją wskazanej części przedmiotu zamówienia w okresie 

trwania umowy (zgodnie z zakresem określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia), w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami oraz 

ewentualne upusty, rabaty. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wymagania podstawowe 

 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne części 

przedmiotu zamówienia.  

2) Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy osobę/osoby.  

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać 

wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez 

Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6) Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie 

niniejszego zapytania do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

 

2. Forma oferty 

 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem 

nieważności. 

2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 

lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia 
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dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej 

prawdziwości. 

 

3. Elementy oferty 

   

Kompletna oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony Formularz Oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

2) Podpisany Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty wymagane w 

celu potwierdzenia spełniania warunków. 

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji, co najmniej 1 

zamówienia zbieżnego z zakresem poszczególnych części Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia. Za zbieżne Zamawiający uzna usługi określone w punkcie 

11.2.2. Wykaz zrealizowanych usług winien być sporządzony za okres ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

należycie (rekomendacje). Rekomendacji nie należy wliczać w zakres dołączanych 

dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji poszczególnych 

usług znajdującego się w  Załączniku nr 1.  

 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Janusz Tryniecki, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”; tel. 

501376009; e-mail: biuro@lgdparczew.pl 

 

        10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie na adres: Lokalna Grupa Działania 

„Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, tel. (83) 354 37 34, e-mail: 

biuro@lgdparczew.pl w nieprzekraczalnym terminie: 

 Do 6.12.2013 r. do godz. 15.30 

 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  
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11. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

2. Kryteria oceny ofert:  

Części przedmiotu zamówienia:  

Część 1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po 

obszarze Zamawiającego; 

Część 2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru 

Zamawiającego. 

Część 3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru 

wirtualnego oraz podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego; 

Rodzaj kryterium Waga kryterium w % 

Cena oferty 80 

Doświadczenie 20 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze 

kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. 

kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po 

przecinku. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się 

odbywać wg następujących zasad: 

1) Wykonawca, który poda najniższą cenę brutto za usługę otrzyma 80 pkt., 

natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację proporcjonalnie na podstawie 

wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 80.  

2) Wykonawca, który wykaże się największą ilością zrealizowanych usług 

(oddzielnie na poszczególne części przedmiotu zamówienia), zbieżnych z 

Zapytaniem ofertowym, otrzyma 20 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają 

punktację proporcjonalnie na podstawie wzoru: liczba zrealizowanych usług 

oferty badanej/ oferta z największą liczbą zrealizowanych usług x 20.  

Zrealizowana usługa, zbieżna ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 

oznacza: 

a) W zakresie wykonania spaceru wirtualnego o parametrach nie mniejszych 

niż: 

Elementy wirtualnego spaceru Minimalne wymagania 

Panoramy 360
0
 sferyczne z ziemi (rozdzielczość 

12000x6000 Mpx) 

100 szt. 

Panorama sferyczna z lotu ptaka - od 3 m  5 miejsc 

Panel sterowania + logo klienta z linkiem do strony tak 

Języki obce 1 język obcy 
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b) W zakrsie opracowania i wydruku albumów o parametrach nie mniejszych 

niż: 

 Minimalne wymagania 

Liczba albumów: 1000 szt. 

Parametry techniczne 

albumów: 

 

 

1. Papier kreda błysk 170 g/m2; druk 4x4 

2. Pełny kolor.  

3. Objętość: 50 stron. 

4. Oprawa twarda szyto-klejona. 

5. Zawartość albumu (co najmniej):  

 album zawierać będzie tekst i fotografie 

opisujące atrakcje i walory turystyczne. 

 

c) W zakresie dostawy kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru 

wirtualnego oraz podłączenie do internetu o parametrach nie mniejszych 

niż: 

Kioski multimedialne 

Liczba kiosków 

multimedialnych: 

2 szt. 

 

 

12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z 

prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.  

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji. 

3. Ocena oferty. 

1) Zamawiający oceni oddzielnie oferty na każdą część przedmiotu zamówienia. 

Za jedną część przedmiotu zamówienia Wykonawca może otrzymać 

maksymalnie 100 puktów.  

2) Zamawiający powoła Komisję Oceny Ofert. W skład Komisji Oceny Ofert 

wejdzie, co najmniej czterech członków. Komisja Oceny Ofert, dokona wyboru 

najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, w oparciu o ustalone w zapytaniu  

ofertowym kryteria oceny. 

3) Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu składania ofert.  

4. Ogłoszenie wyników postępowania. 
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Wykonawca, którego oferta zdobędzie łącznie największą liczbę punktów, zostanie 

wybrany i będzie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną lub listowną w 

ciągu 7 dni od dnia wyboru oferty przez Komisję Oceny Ofert. Wybrany 

Wykonawca zostanie zaproszony na podpisanie umowy po podpisaniu przez 

partnerów umowy na realizację projektu współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego. 

 

13. Odrzucenie wykonawcy 

 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1. W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2. W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 

4. W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

5. W przypadku gdy oferta została złożona po terminie, 

6. W przypadku ofert niekompletnych. 

 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, poprzez e-mail lub 

telefonicznie.  

 

15. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  

 

16. Pozostałe informacje 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na 

stronach Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści 

zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą (w ramach poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia), którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą 

oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.  
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O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, faksem 

bądź drogą e-mailową.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia w terminie dłuższym niż 14 dni od wskazanej daty jej zawarcia, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez 

przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

4. W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku 

nie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego. W takim przypadku Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, a 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z Wykonawcą w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o rozwiązaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim 

na realizację projektu współpracy, w ramach, której to umowy Zamawiający uzyskuje 

dofinansowanie na projekt pn. „Wirtualny obszar turystyczny” lub wstrzymaniu tego 

dofinansowania. W tym przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie 

wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy tj. zadania wykonane do dnia 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z Wykonawcą. 

7. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania 

zamówienia. 

8. Termin związania z ofertą wynosi 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

17. Finansowanie 

 

1. Warunki płatności, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

18. Wykaz załączników  

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 



                                                                                         

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współpracy  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

2.  Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3.  Załącznik nr 3 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

ul. Harcerska 8 

21-200 Parczew 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

ul. Polna 15 

07-405 Troszyn 

 

Zielone Mosty Narwi 

Al. Jana Pawła II 1 

06-121 Pokrzywnica 

 

Lokalna Grupa Działania „Orzyc –Narew” 

ul. Generała Pułaskiego 48A/2 

06-200 Maków Mazowiecki 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa firmy: ……………………………………………. 

Adres firmy: ……………………………………………. 

Nr telefonu: …………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na realizację zamówienia w 

całości na łączną kwotę: ……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  ………….. zł 

brutto 

Na powyższą kwotę składa się: 

1) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego: ……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  

………….. zł brutto w tym: 

a) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po 

obszarze Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”: 

……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  ………….. zł 

brutto 
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b) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po 

obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza”: ……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  

………….. zł brutto 

c) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po 

obszarze Zielonych Mostów Narwi: ……………… zł netto + …….. zł 

podatek VAT =  ………….. zł brutto 

d) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po 

obszarze Lokalnej Grupy Działania „Orzyc –Narew”: ……………… zł 

netto + …….. zł podatek VAT =  ………….. zł brutto 

 

2) Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego: 

……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  ………….. zł brutto  

w tym: 

a) Opracowanie i wydruk 200 sztuk albumów dla Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”: ……………… zł netto + 

…….. zł podatek VAT =  ………….. zł brutto 

b) Opracowanie i wydruk 3000 sztuk albumów dla Lokalnej Grupy 

Działania „Jagiellońska Przystań”: ……………… zł netto + …….. zł 

podatek VAT =  ………….. zł brutto 

 

3) Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego tj. Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”: ……………… zł netto + 

…….. zł podatek VAT =  ………….. zł brutto 

 

Dołączam dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji: 

1) Spaceru wirtualnego    Tak/Nie* …………. szt.  

2) Albumów    Tak/Nie* …………. szt.  

3) Kiosków internetowych  Tak/Nie* …………. szt.  

 

*odpowiednie skreślić 

 

3. OŚWIADCZENIE: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1)   Zapoznałem/łam się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia; 

2) W przypadku udzielenia mi zamówienia w części lub całości, gwarantuję wykonanie 

niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i zawartą umową; 

3) Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami 
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niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie 

może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych; 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamawiającego 

dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

………………………………                      …………..…………………….…      

 (miejsce, data)                                                           (czytelny podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2  

 

 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego. 

2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego. 

3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Zamawiającego. 

 

Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 

1. Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Zamawiającego. 

1) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” 

 

Elementy wirtualnego spaceru  

Panoramy 360
0
 sferyczne z ziemi (rozdzielczość 

12000x6000 Mpx) 

tak (140 szt.) 

Panorama sferyczna z lotu ptaka - od 3 m do 6 m tak (10 miejsc) 

3 panoramy sferyczne w jednym miejscu – od 150 do 

350 m 

tak (1 szt.) 

Panorama lotnicza sferyczna z kolejnego miejsca tak (6 szt.) 

Pakiet klasycznych zdjęć – sesja całodniowa tak (1 szt.) 

Video 2D klip 15sek tak (7 szt.) 

Video 2D klip 15sek z materiałów klienta tak (6 szt.) 

Panel sterowania + logo klienta z linkiem do strony tak (1 szt.) 

Lista panoram  tak (1 szt.) 

Lista miniaturek panoram tak (1 szt.) 

Mapa lokalizacji tak (1 szt.) 

Podkład dźwiękowy tak (1 szt.) 

Szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny 

spacer 

tak (1 szt.) 

Gwarancja na funkcjonowanie Wirtualnego Spaceru 

Obsługa posprzedażowa – bieżąca aktualizacja 

tak (6 lat) 

Indywidualna szata Graficzna tak (1 szt.) 

Lektor tak (1 szt.) 
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Podkład dźwiękowy tak (1 szt.) 

Języki obce tak (7 języków: ukraiński, 

litewski, białoruski, francuski, 

niemiecki, angielski, rosyjski) 

Integracja z Facebook tak (1 szt.) 

Mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panoramami tak (1 szt.) 

Stworzenie galerii zdjęć (tematyczna z podpisami pod 

zdjęciami) 

tak (1 szt.) 

Panoramiczna pocztówka (do wysłania e-mailem) tak (1 szt.) 

Wszelkie opisy, teksty, schematy umieszczane w 

projekcie 

tak (1 szt.) 

Kompas, radar tak (1 szt.) 

Wersja na urządzenia mobilne (wersja dla iPhone dla 

iPad i Android) 

tak (1 szt.) 

Precyzyjne statystyki Google Analitics (licznik 

odwiedzin) 

tak (1 szt.) 

Panoramiczna gra edukacyjno przygodowa w spacerze 

wirtualnym (scenariusz i wykonanie) 

tak (6 szt.) 

Wersja spaceru wirtualnego na DVD  tak (1 szt.) 

Płyta DVD z nagraniem spaceru wirtualnego,  

nadrukiem i etui typu Digipack 

tak (2000 szt.) 

 

2) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi 

 

Elementy wirtualnego spaceru  

Panoramy 360
0
 sferyczne z ziemi (rozdzielczość 

12000x6000 Mpx) 

tak (48 szt.) 

Panorama sferyczna z lotu ptaka - od 3 m do 6 m  tak (9 szt.) 

Panel sterowania + logo klienta z linkiem do strony tak (1 szt.) 

Lista panoram  tak (1 szt.) 

Lista miniaturek panoram tak (1 szt.) 

Mapa lokalizacji tak (1 szt.) 

Podkład dźwiękowy tak (1 szt.) 

Szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny 

spacer 

tak (1 szt.) 

Gwarancja na funkcjonowanie Wirtualnego Spaceru 

Obsługa posprzedażowa – bieżąca aktualizacja 

tak (6 lat) 

Indywidualna szata Graficzna tak (1 szt.) 

Języki obce tak (1 język: angielski) 

Integracja z Facebook tak (1 szt.) 
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Mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panoramami tak (1 szt.) 

Stworzenie galerii zdjęć (tematyczna z podpisami pod 

zdjęciami) 

tak (1 szt.) 

Wszelkie opisy, teksty, schematy umieszczane w 

projekcie 

tak (1 szt.) 

Kompas, radar tak (1 szt.) 

Wersja na urządzenia mobilne (wersja dla iPhone dla 

iPad i Android) 

tak (1 szt.) 

Precyzyjne statystyki Google Analitics (licznik 

odwiedzin) 

tak (1 szt.) 

Wersja spaceru wirtualnego na DVD  tak (1 szt.) 

 

3) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” 

 

Elementy wirtualnego spaceru  

Panoramy 360
0
 sferyczne z ziemi (rozdzielczość 

12000x6000 Mpx) 

tak (40 szt.) 

Panorama sferyczna z lotu ptaka - od 3 m do 6 m  tak (12 miejsc) 

3 panoramy sferyczne w jednym miejscu – od 150 do 

350 m 

tak (1 szt.) 

Panorama lotnicza sferyczna z kolejnego miejsca tak (3szt.) 

Video 2D klip 15sek tak (12.) 

Panel sterowania + logo klienta z linkiem do strony tak (1 szt.) 

Lista panoram  tak (1 szt.) 

Lista miniaturek panoram tak (1 szt.) 

Katalog firm i instytucji tak (1szt.) 

Mapa lokalizacji tak (1 szt.) 

Szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny 

spacer 

tak (1 szt.) 

Gwarancja na funkcjonowanie Wirtualnego Spaceru 

Obsługa posprzedażowa – bieżąca aktualizacja 

tak (6 lat) 

Indywidualna szata Graficzna tak (1 szt.) 

Lektor tak (1 szt.) 

Podkład dźwiękowy tak (1 szt.) 

Języki obce tak (1 język: angielski) 

Integracja z Facebook tak (1 szt.) 

Mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panoramami tak (1 szt.) 

Stworzenie galerii zdjęć (tematyczna z podpisami pod 

zdjęciami) 

tak (1 szt.) 

Panoramiczna pocztówka (do wysłania e-mailem) tak (1 szt.) 
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Wszelkie opisy, teksty, schematy umieszczane w 

projekcie 

tak (1 szt.) 

Kompas, radar tak (1 szt) 

Wersja na urządzenia mobilne (wersja dla iPhone dla 

iPad i Android) 

tak (1 szt.) 

Precyzyjne statystyki Google Analitics (licznik 

odwiedzin) 

tak (1 szt.) 

Panoramiczna gra edukacyjno przygodowa w spacerze 

wirtualnym (scenariusz i wykonanie) 

tak (1 szt.) 

Wersja spaceru wirtualnego na DVD tak (1 szt.) 

 

4) Opracowanie, wykonanie i uruchomienie spaceru wirtualnego po obszarze 

Lokalnej Grupy Działania „Orzyc Narew” 

 

Elementy wirtualnego spaceru  

Panoramy 360
0
 sferyczne z ziemi (rozdzielczość 

12000x6000 Mpx) 

tak (50 szt.) 

Panorama sferyczna z lotu ptaka - od 3 m do 6 m  tak (7 szt.) 

Panel sterowania + logo klienta z linkiem do strony tak (1 szt.) 

Lista panoram  tak (1 szt.) 

Lista miniaturek panoram tak (1 szt.) 

Mapa lokalizacji tak (1 szt.) 

Podkład dźwiękowy tak (1 szt.) 

Szkolenie dla osób, które będą aktualizowały wirtualny 

spacer 

tak (1 szt.) 

Gwarancja na funkcjonowanie Wirtualnego Spaceru 

Obsługa posprzedażowa – bieżąca aktualizacja 

tak (6 lat) 

Indywidualna szata Graficzna tak (1 szt.) 

Języki obce tak (1 język: angielski) 

Integracja z Facebook tak (1 szt.) 

Mapa zwiedzanego terenu z zaznaczonymi panoramami tak (1 szt.) 

Stworzenie galerii zdjęć (tematyczna z podpisami pod 

zdjęciami) 

tak (1 szt.) 

Wszelkie opisy, teksty, schematy umieszczane w 

projekcie 

tak (1 szt.) 

Kompas, radar tak (1 szt.) 

Wersja na urządzenia mobilne (wersja dla iPhone dla 

iPad i Android) 

tak (1 szt.) 

Precyzyjne statystyki Google Analitics (licznik 

odwiedzin) 

tak (1 szt.) 
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Wersja spaceru wirtualnego na DVD  tak (1 szt.) 

 

2. Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Zamawiającego.  

1) Opracowanie i wydruk albumów na temat obszaru Lokalnej Grupy Działania 

„Jagiellońska Przystań” i Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”. 

 

Albumy 

Liczba albumów: razem 3200 szt. w tym 3000 szt. dla Lokalna Grupa Działania 

„Jagiellońska Przystań” i 200 szt. dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” 

Parametry techniczne 

albumów: 

 

1. Wymiary: 220 mm x 220 mm. 

2. Papier kreda błysk 170 g/m2; druk 4+4 lakier offsetowy 1+1. 

3. Pełny kolor.  

4. Objętość: 72 strony. 

5. Okładka: oklejka na kredzie matowej 135g/m2 + tektura introligatorska 

2,5 mm, 

6. Oprawa twarda szyto-klejona. 

7. Zawartość albumu (co najmniej):  

 album zawierać będzie tekst i fotografie opisujące atrakcje i 

walory turystyczne znajdujące się na obszarze:  

1) Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” (gminy: 

Parczew, Ostrów Lubelski, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, 

Dębowa Kłoda, Siemień) 

2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” (gminy: Troszyn, Czerwin, Goworowo, Rzekuń) 

 tekst treści albumu dostarcza Zamawiający w postaci pliku 

elektronicznego na CD lub pocztą elektroniczną w formacie Word.  

 album zawierać będzie w 70 % zdjęcia (dostarczone przez 

Zamawiającego) oraz w 30 % tekst (zredagowany przez 

Zamawiającego). 

8.  Wymagania graficzne: 

 odpowiednie rozmieszczenie tekstu, zdjęć i innych elementów 

graficznych wraz z przygotowaniem graficznym i korektą zdjęć, 

 opracowanie graficzne projektu okładki albumu  

 opracowanie graficzne jednolitego układu kolejnych stron albumu, 

 przed przystąpieniem do druku wykonawca ma obowiązek uzyskać 

potwierdzoną akceptację graficzną albumu, 

9. Forma graficzna albumu musi być zgodna z aktualną Księgą 

wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 m.in. zawierać: 

 logotypy: UE, Zamawiającego, Leader, PROW 2007 – 2013.,  
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 informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

 nazwę oraz numer projektu. 

Dostawa: W miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

Dodatkowe 

informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 

przed rozstrzygnięciem postępowania o dostarczenie próbek materiałów, 

z których wykonany zostanie przedmiot zamówienia.    

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie potrzebne  materiały i 

 dokumentację konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą 

graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia zmian i uwag kierowanych 

ze strony Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji projektu. 

 

3. Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz podłączeniem 

do Internetu na obszarze Zamawiającego. 

1) Dostawa kiosków internetowych wraz z instalacją spaceru wirtualnego oraz 

podłączeniem do Internetu na obszarze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Zaścianek Mazowsza”. 

 

Kioski multimedialne – wewnętrzne 

Liczba kiosków 

multimedialnych: 

4 szt. 

Warunki techniczne kiosków 

multimedialnych: 

 

1. Monitor LCD 19 - calowy o rozdzielczości maksymalnej 

1280 x 1024, kontrast 1000:1, nakładka dotykowa 

pojemnościowa; 

2. Procesor posiada minimum 2 fizyczne rdzenie oraz 

wspierające wirtualizacje i zdalne zarządzanie; 

3. Płyta główna, chipset rekomendowany przez producenta 

procesora; 

4. Pamięć: pojemność min. 4096 MB; 

5. Dysk twardy: pojemność min. 320 GB, 7200 RPM, 

SATA2; 

6. Wyposażenie: klawiatura, mysz i głośniki, 

7. Oprogramowanie – system operacyjny Microsoft 

Windows 7 Professional lub równoważny, system 

przeinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi 

niezbędnymi sterownikami. 

8. Oprogramowanie zarządzające dostępem do Internetu – 
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możliwość filtrowania treści internetowej. 

9. Instalacja spaceru wirtualnego; 

10. Montaż kiosku internetowego i podłączenie do Internetu, 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

11. Gwarancja na 5 lat; 

12. Dostawa na teren Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek 

Mazowsza (gminy: Troszyn, Goworowo, Czerwin, Rzekuń); 

13. Forma oznakowania kiosków multimedialnych musi być 

zgodna z aktualną Księgą wizualizacji znaku Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 m.in. 

zawierać: 

 logotypy UE, logotypy partnerów, Leader, PROW 

2007 – 2013.,  

 informacje o współfinansowaniu Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 nazwę oraz numer projektu. 

Dostawa: W miejsce wskazane przez Zamawiającego  

Wszystkie przedmioty zamówienia wykonane w ramach zapytania cenowego muszą być 

oznaczone zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013 oraz posiadać 

logo Zamawiającego. 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-

2013/Dzialania-informacyjne-PROW/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

 

 

 

………………………………                      …………..…………………….…      

 (miejsce, data)                                                           (czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-informacyjne-PROW/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-informacyjne-PROW/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

........................................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania zadania. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu 

na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym tj. wzajemne 

powiązania pomiędzy 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) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, 

synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) i/lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

………………………………                      …………..…………………….…      

 (miejsce, data)                                                           (czytelny podpis Wykonawcy)  

 


