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Szczecin, dnia 29.11.2022r. 
 

 

ROZDZIAŁ I Forma oferty. 

 

1. Zamawiający: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes 
Ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, Szczecin 
1) numer telefonu: 575 730 550; 
2) strona Zamawiającego: www.aktywneowes.pl  
3) adres poczty elektronicznej: kontakt@aktywneowes.pl  
4) adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na stronie tej udostępniane będą też 

zmiany i wyjaśnienia treści ZO oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia): 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136332 

5) Ogłoszenie nr: 2022-13769-136332 
6) kontakt w sprawie postępowania: Pani Joanna Sokalska tel. 575 730 550, e-mail: 

kontakt@aktywneowes.pl  
2. Podstawa przeprowadzenia zamówienia publicznego: 

Postępowanie dotyczy zamówienia powyżej kwoty 50.000 zł netto tj. bez podatku od towarów i 
usług (VAT) i prowadzone jest przez beneficjenta niebędącego Zamawiającym w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Finansów, Funduszy i 
Polityki Regionalnej (zwane dalej „Wytycznymi”). 
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności, określoną w pkt. 6.5.2 
Wytycznych. 

3. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „SZOWES – OWES w regionie 
szczecińskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa 7.Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub 
funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną 
zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „Projektem” 
(Umowa nr: RPZP.07.03.00-32-K001/19/001). 

4. Partnerami Projektu są: 

Zapytanie Ofertowe (ZO) na: 
Usługi marketingowe  

dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych  
w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie szczecińskim 

 – w podziale na części 

http://www.aktywneowes.pl/
mailto:kontakt@aktywneowes.pl
mailto:kontakt@aktywneowes.pl
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1) Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
2) Aktywa Plus Emilia Kowalska, 
3) „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” Sp. z o.o., 
4) Fundacja Pod Aniołem, 
5) Fundacja „Nauka dla Środowiska”. 

5. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do ZO oraz wszystkie pozostałe dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) 
wymagane zgodnie z Rozdziałem II ZO. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

dowolną liczbę części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje w części, 
na którą Wykonawca składa swoją ofertę. 

10. Zamawiający, w ramach każdej CZĘŚCI, przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o 
których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z 
przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości szacunkowej zamówienia 
podstawowego dla każdej z części. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia 
podobnego, w ramach każdej CZĘŚCI, jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą 
negocjacje. 

11. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub z dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale II pkt 4 ppkt 3 ZO. 

12. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowią ofert w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Przedmiotowe postępowanie nie stanowi 
zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
 

ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia. Wymagane oświadczenia i 
dokumenty 

 

1. Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy, Zamawiający wykluczy:  
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 wyżej przywołanej ustawy; 
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2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 wyżej przywołanej ustawy; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej przywołanej 
ustawy. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, ani z żadnym z Partnerów Projektu. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO;  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 
1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO. 
2) formularz kalkulacji cenowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do ZO; w 

zależności od tego, na którą część/które części wykonawca składa swoją ofertę; 
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru − w celu potwierdzenia, że osoba 
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; 

4) odpowiednie pełnomocnictwo/upoważnienie – jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie 
wynika z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo/upoważnienie 
musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; 

5) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ZO. 
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

6) oświadczenie składane wyłącznie w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert, 
według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ZO. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia należy złożyć 
jedno wspólne oświadczenie. 

4. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 
1) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw/upoważnień, oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 3) - 5) niniejszego Rozdziału, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, a 
złożone pełnomocnictwa/upoważnienia są wadliwe, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie 
unieważnienie postępowania. 

3) Wykonawca nie zostanie wezwany do złożenia wymaganych w postępowaniu dokumentów, 
jeżeli Zamawiający, na podstawie podanych w ofercie informacji, może jednoznacznie 
zidentyfikować Wykonawcę w znanych jemu bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, 
w szczególności w rejestrach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz pobrać stosowny 
dokument za pomocą tych baz danych/rejestrów. W przypadku braku możliwości uzyskania 
tego dokumentu ze znanych Zamawiającemu baz danych/rejestrów lub też w przypadku 
wątpliwości co do samodzielnie pobranego dokumentu, wobec Wykonawcy zostanie 
zastosowana odpowiednio procedura określona w ppkt 2) lub ppkt 4). 

4) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów oferty oraz wszystkich pozostałych 
dokumentów składanych/pozyskanych w trakcie postępowania. 

5) Brak podstaw do wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na 
każdym etapie postępowania. 

5. Zamawiający może w postępowaniu zastosować procedurę odwróconą, tj.: najpierw zbadać i 
ocenić oferty względem kryteriów oceny ofert, a następnie zbadać, czy oferta Wykonawcy, która 
uzyskała największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, nie podlega odrzuceniu. 
 

ROZDZIAŁ III Termin realizacji umowy 

 

Termin wykonania zamówienia: liczony od dnia zawarcia umowy do: 
1) 30.11.2023r. 

lub 
2) wyczerpania wynagrodzenia umownego 

lub 
3) dnia, w którym pozostała kwota wynagrodzenia umownego będzie niewystarczająca do zlecenia 

usług objętych przedmiotem zamówienia, 
w zależności od tego, które ze zdarzeń wskazanych w pkt 1) – 3) nastąpi wcześniej. 
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ROZDZIAŁ IV Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Podstawą określenia ceny są informacje zawarte w ZO, a w szczególności: w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz w załączniku nr 1A i 1Bdo ZO, w zależności od części, na którą wykonawca składa 
swoją ofertę. 

2. W formularzu kalkulacji cenowej (załącznik nr 1A i 1B do ZO), wykonawca powinien podać, dla 
każdej pozycji, „Cenę jednostkową brutto pakietu” w kolumnie nr 4 oraz „Wartość brutto” w 
kolumnie nr 5. Wartość brutto, dla każdej pozycji, należy obliczyć mnożąc planowaną ilość 
pakietów podaną w kolumnie nr 3 przez „Cenę jednostkową brutto pakietu” określoną w 
kolumnie nr 4. Następnie należy podsumować wszystkie wartości brutto z kolumny nr 5 i tak 
powstałą kwotę wpisać w rubryce „Łączna wartość brutto”. Kwotę z pozycji „Łączna wartość 
brutto” należy przenieść odpowiednio do formularza oferty (załącznik nr 1 do ZO). Pozycja „Łączna 
wartość brutto” będzie podlegała ocenie. 
UWAGA! 
W przypadku załącznika nr 1B do ZO w pozycji 15 i 16 - „Cenę jednostkową brutto pakietu”, należy 
podać za 1 m2. 

3. Wielkość pakietów jest orientacyjna i służy jedynie do porównania ofert. Nie odzwierciedla realnej 
bądź deklarowanej wielkości zamawianych pakietów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmiany wielkości zamawianych pakietów, bądź nie zrealizowania danego rodzaju pakietu, w 
zależności od rzeczywistych indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej, w granicach 
maksymalnej wysokości wynagrodzenia należnego z tytuły realizacji całego zamówienia. 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Cena brutto powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

ROZDZIAŁ V Termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.12.2022 r., do godziny 10.00. 
1) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/  
lub 

2) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@aktywneowes.pl : 

a) w tytule wiadomości należy wpisać „Oferta na: Usługi marketingowe dla podmiotów 
ekonomii społecznej”. 

b) Zamawiający zaleca użycie plików w formacie PDF lub JPG. 
lub 

3) pisemnie w siedzibie Zamawiającego – Inkubator SZOWES przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie 
71-004, pokój 918. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/
mailto:kontakt@aktywneowes.pl
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2. Ofertę złożoną za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności i drogą elektroniczną, o których mowa 
w pkt 1 ppkt 1 i 2 powyżej, składa się: 
1) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub 
3) w formie skanu uprzednio podpisanych dokumentów. 

3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferty złożone po 
terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 4, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania bez ujawniania źródła zapytania. 

7. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 
ofert. 

8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wybór oferty najkorzystniejszej. Odrzucenie oferty. Unieważnienie postępowania 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
 
1) Cena – waga kryterium 95% 

 
Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”: 

 
najniższa cena ofertowa 
spośród ofert nieodrzuconych 
--------------------------------------------------  x 100 pkt x znaczenie kryterium 95% 
cena oferty ocenianej 
 
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 95 punktów. 
 

2) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówienia (klauzula 
społeczna) – 5% 
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji 
zamówienia”: 
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a) Kryterium dotyczy zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia 
osoby/osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

b) Punkty w zakresie niniejszego kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 
 

Brak zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych 

0 punktów 

Zatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 
osoby niepełnosprawnej 

5 punktów 

 
c) Ocena kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty – pkt 2 załącznika nr 1 do ZO. 
d) Jako realizację wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, 

Zamawiający dopuszcza również oddelegowanie do realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych już u Wykonawcy. 

e) Zakres oświadczenia wymagany jest przez cały okres realizacji zamówienia. 
 
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

 
2. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów. Ocena ofert 

zostanie dokonana w każdej części oddzielnie. 
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała najwięcej punktów, spełniającą wymagania 

określone w dokumentach zamówienia. 
4. Jeżeli cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, 
dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty, niżej wymienione omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści ZO, 
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
3) Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w pkt 4, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt 5, 
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Zamawiający unieważnia postępowanie, z zastrzeżeniem pkt 8, w szczególności, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że, Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zapytania Ofertowego w każdej chwili, bez 

podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia w części lub w całości. 
9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 
wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty 
w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 
cenę. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

11. Spośród ofert dodatkowych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 
12. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej, 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca podtrzymuje cenę zaoferowaną w ofercie pierwotnie złożonej. 
 

ROZDZIAŁ VII Zawarcie umowy. Warunki istotnych zmian umowy. 

 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do ZO. 
2. Przed zawarciem umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie 

pisemnej: 
1) pełnomocnictwo/upoważnienie, jeżeli do czynności zwarcia umowy jest ono niezbędne. 

Pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza a jego treść musi w sposób prawidłowy potwierdzać 
uprawnienie danej osoby do dokonania wyżej wskazanej czynności. 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców (jeżeli nie została dołączona do oferty). Umowę 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
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3. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą niepodlegającym wykluczeniu, którego 
oferta nie podlega odrzuceniu i w postępowaniu jest kolejną w rankingu, bez przeprowadzania 
ponownego badania i oceny ofert. 

4. W szczególności za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający może uznać: 
1) odmowę podpisania umowy; 
2) brak pełnomocnictwa lub brak pełnomocnictwa we właściwej formie; 
3) wszelkie inne nieprawidłowości związane z zawarciem umowy. 

5. Istotne zmiany umowy: 
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie lub wytycznych  

4) i zaleceń Instytucji Zarządzającej; 
5) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

ROZDZIAŁ VIII Obowiązek informacyjny w zakresie RODO 

 

Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) 
(dalej RODO) informujemy, że:  
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli 

dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych 
związanych z niniejszym postępowaniem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 
KOMES, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Fundacja Inicjatyw Społeczno – 
Gospodarczych KOMES, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin: 
komes2010@vp.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych ze względu na wartość zamówienia; podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz obowiązek stosowania sformalizowanych zasad 
udzielania zamówień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

mailto:komes2010@vp.pl
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ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju; 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa (w tym organom 
kontrolującym), umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy) oraz umowy powierzenia przetwarzania 
danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym 
lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące 
pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące 
działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy; 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  
- do czasu zakończenia niniejszego postępowania,  
- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania, 
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze 
środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania - w zakresie określonym w 
przepisach o archiwizacji; 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO; 

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w 
RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe 
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO; 

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące 
kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje 
do wykonywania określonych czynności; 

10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane 
dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS; 

11) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wynikającym z ustawy kodeks cywilny); 
niepodanie danych uniemożliwi procedowanie złożonej oferty; 

12) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

13) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. „SZOWES - 
OWES w regionie szczecińskim”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020; 

14) Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi 
realizującemu projekt i partnerom - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 
Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin; Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 
Koszalin; 4C Centrum Ekonomii Społecznej Spółka z o.o., ul. Adama Asnyka 9/17, 71-526 Szczecin; 
Aktywa Plus Emilia Kowalska, ul. Bolesława Śmiałego nr 39/2, 70-351 Szczecin; Fundacja Pod 
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Aniołem, ul. Zacisze 1b/4, 73-110 Dobrzany; Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, 
ul. Gen. Rayskiego 3/19, Szczecin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w 
realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym 
badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 
beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020, a także podmiotom świadczącym 
usługi pocztowe. 

 

ROZDZIAŁ IX Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych dla podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w projekcie pn. SZOWES – OWES w regionie 
szczecińskim, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa 7.Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub 
funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną 
zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) CZĘŚĆ 1 – Stworzenie strony internetowej, hosting 
2) CZĘŚĆ 2 – Usługi marketingowe 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
1) CZĘŚĆ 1 – Stworzenie strony internetowej, hosting 

72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron 
72415000-2 Usługi hostingowe dla stron www 
72117000-6 Nazwy domen internetowych 

2) CZĘŚĆ 2 – Usługi marketingowe 
79342200-5 Usługi w zakresie promocji  
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe  
79342000-3 Usługi marketingowe 

4. Świadczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w podziale na części: 
CZĘŚĆ 1- Stworzenie strony internetowej, hosting - dla około 20 podmiotów ekonomii społecznej; 
CZĘŚĆ 2 - Usługi marketingowe - dla ok 140 podmiotów ekonomii społecznej. 
Określone przez Zamawiającego liczby podmiotów ekonomii społecznej są szacunkowe i nie 
odzwierciedlają realnej bądź deklarowanej wielkości zamawianych produktów. Rzeczywista liczba 
podmiotów ekonomii społecznej dostosowana będzie od ich indywidualnych zgłoszeń. 

5. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę, z uwzględnieniem dbałości 

o jak najwyższą jej jakość. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości usług, 
w tym nieprawidłowości nadruku,  Zamawiający ma prawo odesłać wykonana usługę jako 
wadliwą lub niesprawną i żądać wymiany na nową o właściwej jakości. Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany na produkt o odpowiedniej jakości bez 
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ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wymiany materiału. 

2) Wypracowanie wykorzystywanego w ramach danego pakietu Systemu Identyfikacji Wizualnej 
lub layoutu strony WWW (nazywanych dalej zbiorczo: SIW) nastąpi we współpracy 
Wykonawcy z Podmiotem korzystającym. Wskazana współpraca ma na celu opracowanie lub 
ustalenie oraz finalne zaakceptowanie przez Podmiot korzystający koncepcji i kształtu SIW 
wykorzystywanego w danym pakiecie marketingowym i obejmuje dostosowanie lub 
przeniesienie już funkcjonującego SIW danego podmiotu na elementy wchodzące w skład 
pakietu bądź opracowanie koncepcji SIW od początku (dotyczy w szczególności Podmiotów 
korzystających rozpoczynających działalność lub Podmiotów korzystających, które wprawdzie 
posiadają już SIW, ale pragną wdrożyć nowy SIW w ramach działalności). 

3) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Podmiotu korzystającego o Wykonawcy 
wyłonionym do realizacji zamówienia oraz zobligowania Podmiotu korzystającego do 
niezwłocznego podjęcia współpracy z Wykonawcą w przypadku gdy Zamawiający zgłosi 
Wykonawcy zapotrzebowanie na świadczenie usług na rzecz tego Podmiotu korzystającego. 

4) Maksymalny termin wykonania zamówienia: 
a) w ramach CZĘŚCI 1 – wynosi 50 dni kalendarzowych, 
b) w ramach CZĘŚCI 2 – wynosi 24 dni kalendarzowe, 
każdorazowo od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. Zgłoszenie 
zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej i 
obejmuje wskazanie pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu korzystającego, na rzecz 
którego świadczone będą usługi. 

6. SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI: 
1) Załatwianie wszystkich formalności i kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

leży po stronie Wykonawcy, w tym koszty związane z dojazdem do miejsc realizacji przedmiotu 
zamówienia (tj. siedzib konkretnych podmiotów) oraz koszty związane z przygotowaniem i 
zabezpieczeniem niezbędnych materiałów do wykonania zamówienia. Koszty te należy 
uwzględnić w ogólnej cenie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. 

2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
3) Wykonawca musi udzielić 24-miesięcznej rękojmi za wady na świadczone przez siebie usługi, 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
4) Rozliczenie usługi będzie następować w systemie miesięcznym lub kwartalnym – do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Zapłata zostanie dokonana za rzeczywistą liczbę zrealizowanych 
usług marketingowych na rzecz obsługiwanych podmiotów ekonomii społecznej w danym 
okresie rozliczeniowym, w terminie 14 dni po otrzymaniu wystawionej faktury wraz z 
kompletem dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie i przekazanie usług 
określonym PES (protokół przekazania usługi, zdjęcia z wykonania usługi). 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE DO REALIZACJI: 
1) Wykonawca zobligowany będzie do: 

a) rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy; 
b) pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności 

Zamawiającego, rozumianej jako gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia; 
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c) utrzymywania stałej wymiany informacji z pozostałymi członkami kadry SZOWES-OWES w 
regionie szczecińskim oraz informowania o sprawach istotnych z punktu widzenia 
prawidłowej realizacji usługi; 

d) dostarczenia do Zamawiającego protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadania, 
stanowiącego podstawę do wypłaty wynagrodzenia za dany okres realizacji zamówienia. 

2) Odbiór przedmiotu zamówienia: 
a) CZĘŚĆ 1 - Stworzenie strony internetowej, hosting: 

Odbiór przedmiotu zamówienia następuje w momencie przekazania przez Wykonawcę 
Zamawiającemu danych dostępowych do logowania do panelu administracyjnego CMS 
strony internetowej oraz panelu klienta w usłudze hostingowej. 

b) CZĘŚĆ 2 – Usługi marketingowe: 
Zrealizowane każdorazowo zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu na adres: ul. Cukrowa 8, Szczecin. 

8. Szczegółowy opis usług, ich zakres i wielkość, w ramach poszczególnych części określone zostały w 
załączniku 3A i 3B do ZO. 

9. PODPISANIE UMOWY 
1) Wykonawca/Wykonawcy, którego/rych propozycja wykonania usług marketingowych 

oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w Części I oraz Części II, zobowiązany/i zostanie/ą do 
podpisania z Zamawiającym umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą: 
a) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach 

którego realizowane jest zamówienie, tj. „SZOWES - OWES w regionie szczecińskim”; 
b) w przypadku zmian przepisów prawa, np. stawki podatku VAT; 
c) w przypadku innych okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie można 

przewidzieć na etapie zawierania umowy. 
10. WARUNKI ZMIANY UMOWY:  

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie lub wytycznych  
i zaleceń Instytucji Zarządzającej; 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

11. POZOSTAŁE INFORMACJE 
Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym 
instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej 
oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z ww. zamówieniem zgodnie z 
zapisami w Rozdziale 4 pkt. 1 „Wytycznych programowych w sprawie przechowywania i 



Numer postępowania: SZOWES-OWES RS/1/2022 
 

 

St
ro

n
a 

14
 

udostępniania dokumentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”. 

 

Załączniki: 
Załącznik nr  1  formularz oferty 
Załącznik nr  1A-1B formularz kalkulacji cenowej 
Załącznik nr  2  oświadczenie o wykluczeniu 
Załącznik nr  3A-3B szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr  4  wzór umowy 
 


