Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Aliny 7
65-329 Zielona Góra
NIP: 929-10-14-884

Zielona Góra, 13.04.2021 r.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2021
w ramach programu priorytetowego nr 5.5
„Międzydziedzinowe. Edukacja ekologicznaia”
projekt „EKOMAIKA.PL”
dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zamawiający:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Aliny 7
65-329 Zielona Góra
NIP: 929-10-14-884

I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

a) wykonanie 1000 sztuk fotografii w formie elektronicznej, które będą przedstawiać piękno
przyrody w celu promowania świadomości ekologicznej, jak również przypadki jej dewastacji jako
przeciwdziałanie brakowi poszanowania środowiska naturalnego;
b) przeniesienie praw autorskich oraz praw do wizerunku na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
c) czas przekazania fotografii liczony od dnia podpisania umowy wyniesie maksymalnie 60 dni,
d) przekazanie fotografii nastąpi partiami po minimum 100 zdjęć.
II. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać drogą mailową na adres mailowy projektu realizowanego przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: biuro@zg.ksm.org.pl, do dnia 27
kwietnia 2021 roku do godz. 24:00 bądź osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zdjęcia –
OFERTA w siedzibie biura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej, ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać na załączonym wzorze.
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach szczegółowo określonych, tj.:
a. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1.1 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
2.1 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.250a,
art.258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z
późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeksu karnego,
- skarbowe,
3.1 wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4.1 wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5.1 wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
6.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą:
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj. wykaże się:
- podpisze oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania, a także oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych które znajduje się na wzorze oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstawy
wykluczenia w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia na podstawie:
- wstępnych oświadczeń Wykonawcy o których mowa w pkt. II 2) w stosunku do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty;
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- dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – w stosunku do Wykonawcy, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizację
zamówienia.
b. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.
c. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
przedstawione w zapytaniu ofertowym w zakresie przesłanek wykluczenia każdy z
Wykonawców musi spełniać osobno, natomiast Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, warunki określone w zapytaniu ofertowym muszą spełniać łącznie.
4. W przypadku wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich:
a. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w zapytaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
b. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
d. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
e. Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności zawodowe, o których mowa w powyższym zapytaniu ofertowym
IV. Unieważnienie zapytania:
1. Zamawiający unieważnia zapytanie, jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu,
- w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny najkorzystniejszej oferty lub jedyny oferent zgodzi się zrealizować zamówienie po
przeprowadzonych negocjacjach.
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V. Kryterium wyboru dla Oferentów spełniających wymagania:
1) Wykonanie fotografii: 100% cena, liczona ze wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn – cena zaproponowana przez
oferenta n
O wyborze oferty będzie decydowała suma punktów dla wykonania zdjęć w ramach projektu.
Informacji o aktualnym stanie realizacji projektu udziela Biuro Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, biuro@zg.ksm.org.pl. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do
unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
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WZÓR OFERTY

……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………
Nazwa Oferenta, adres, NIP, telefon, e-mail

Oferta na zakup fotografii w ramach projektu „EKOMAIKA.PL”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej, dotyczącego zakupu fotografii w ramach projektu EKOMAIKA.PL
z przedstawioną przez Stowarzyszenie specyfikacją przedstawiam propozycję cenową:

L.p.

Rodzaj Usługi

Proponowana cena za wykonanie 1000 szt. fotografii
w ramach projektu „EKOMAIKA.PL” (cena brutto
za całość usługi) w PLN:

1.

Zakup 1000 szt. fotografii w ramach
projektu „EKOMAIKA.PL”

cyframi:

słownie:

Deklaruję, iż czas przekazania fotografii liczony od dnia podpisania umowy potrwa 60 dni.
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Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem
informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.
3. Składając ofertę na wykonanie fotografii w ramach projektu „EKOMAIKA.PL” spełniam/-y
warunki udziału w postępowania szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym.
5. Składając ofertę na wykonanie fotografii w ramach projektu „EKOMAIKA.PL” nie podlegam
wykluczeniu z postępowania zgodnie z informacjami o wykluczeniu, które zostały zawarte zapytaniu
ofertowym.
6. Składając ofertę na wykonanie fotografii w ramach projektu „EKOMAIKA.PL” nie
jestem/jesteśmy jest powiązany/-ni kapitałowo lub osobowo z Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
7. Akceptuję, iż w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu NFOŚiGW, na
sfinansowanie całości projektu „EKOMAIKA.PL” postępowanie zapytania ofertowego zostanie
unieważnienie i nie będę żądał wynagrodzenia za podjęte działania oraz odszkodowania.

....………………..…………… ……………….........………
Miejscowość i data
Podpis oferenta
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