
 
 
Zamawiający:       Kraków, 11.08.2017r. 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113  

Regon: 356372852  

tel.: +48 (012) 421 16 04 

fax.: +48 (012) 421 15 36 

http:// www.mot.krakow.pl 

e-mail: biuro@mot.krakow.pl 

 

Znak: RPO/2017/3 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu przetargowym pn.: 

„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z krajów 
Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do 
Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 
zewnętrzne”  

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13  

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113 

Regon: 356372852 

tel.: +48 (012) 421 16 04 

fax.: +48 (012) 421 15 36 

http:// www.mot.krakow.pl 

e-mail: biuro@mot.krakow.pl 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu 
wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, który finansowany jest 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 
priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski. 

 

http://www.mot.krakow.pl/
mailto:biuro@mot.krakow.pl


 
 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy 
rozporządzeń wykonawczych, zwanej dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj.: 
poniżej kwoty 209.000 euro 

3. Niniejszą SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 
Kraków w godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku albo bezpośrednio ze strony internetowej 
Zamawiającego - www.mot.krakow.pl. 

4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania 
danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego 
po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

5. Zamawiający w wyniku prowadzonego postępowania zawrze umowę na Kompleksową organizacje 15 
przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, 
Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do Małopolski w ramach realizowanego 
przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego 
oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej 

organizacji 15 misji gospodarczych* (każdorazowo czas trwania jednej misji gospodarczej to; 4 doby czyli 

5 dni dla krajów z Unii Europejskiej, Ukrainy, Bliskiego Wschodu; oraz 5 dób czyli 6 dni dla krajów z Azji, 

Ameryki Północnej. promujących potencjał gospodarczo-turystyczny województwa małopolskiego dla grup 

przedsiębiorców (każda misja to grupa około 8-osobowa) z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego 

Wschodu, Ameryki Północnej, realizowanej w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż 

przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” zwanej dalej 

„misją”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

*15 misji gospodarczych z:  

Unia Europejska: Czechy, Słowacja, , Białoruś, Anglia, Irlandia, Szkocja, Kraje Skandynawskie (dwie misje), 

Hiszpania, Portugalia, Włochy,  

Ukraina 

Azji (Chiny) 

Bliskiego Wschodu (Izrael) 

Ameryki Północnej (USA) 

Razem: 15 misji gospodarczych 

 

http://www.mot.krakow.pl/


 
 
  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości misji z poszczególnych krajów lub terminów misji o czym 

niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, przy czym łączna liczba zaplanowanych misji wynosi 15. 

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79952100-3 USŁUGI W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH 

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

VII. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy na organizację 15 misji 

gospodarczych. 

VIII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej. 

IX. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usługi. 

X. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

XI. Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 22a ustawy PZP. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz ze wskazaniem procentowego 

udziału w wykonaniu zamówienia) i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Wobec podwykonawców Zamawiający nie będzie badał, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP., z zastrzeżeniem pkt. 6. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. 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. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale, mieć formę pisemną 

i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego 

zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia 

 



 
 
Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas 

udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot 

udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy i ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 

mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4. 

8. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 



 
 
XII. Wymagania stawiane Wykonawcy 

 

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Posiadania doświadczenia w świadczeniu usług odpowiadających przedmiotowi postępowania (misje 

gospodarcze*) oraz wykonania co najmniej 15 usług  - łączna wartość usług nie niższa niż 300 tyś zł  tyś. lub 

obroty na danego typu usługach co najmniej 300 tys. zł rocznie. - w celu weryfikacji Wykonawca powinien 

przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu. 

*Zamawiający przez misję gospodarczą rozumie również organizację wizyt studyjnych. 

5. Posiadania aktualnego wpisu do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, który 

prowadzi Marszałek Województwa, z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące odnawiania wpisu 

Zamawiający będzie prosił Wykonawcę w wybranego w wyniku postępowania do realizacji konkretnej misji o 

przedłożenie w momencie zawarcia umowy  potwierdzenia odnowienia wpisu w przypadku jego 

dezaktualizacji. 

6. Wykonawca musi wykazać się organizacją misji przyjazdowych z co najmniej 15 krajów których dotyczy 

przedmiot zamówienia (Czechy, Słowacja, Białoruś, Anglia, Irlandia, Szkocja, Kraje Skandynawskie (Dania, 

Szwecja, Norwegia, Finlandia), Hiszpania, Portugalia, Włochy, Ukraina, Chiny, Izrael, Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej (USA)) - – zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ 

 

XIII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

4 września 2017 r. - 31 grudnia 2018 r.  (czas trwania jednej misji: 5-6 dni (4-5 dób)) 

XIV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 

22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy PZP oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające 

realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, tj.: 

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -Zamawiający nie stawia 

szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający zweryfikuje sytuację ekonomiczną i finansową 

wykonawcy poprzez: wymaganie osiągnięcia minimalnego rocznego obrotu, w tym obrotu w obszarze objętym 

zamówieniem w  zakresie wskazanym w pkt XII ust 4 SIWZ. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku 

 



 
 
poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, po wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów. 

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał należycie przynajmniej 15 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

tj. zorganizował przynajmniej 15 misji gospodarczych do Polski  

- każda misja gospodarcza  jako minimum 3-dniowy pobyt w Polsce z udziałem co najmniej 6 uczestników 

(dziennikarze, przedstawiciele instytucje kultury, przedstawiciele podmiotów gospodarczych), uczestnicy w 

ramach jednej usługi mogą pochodzić z jednej lub kilku wskazanych branż 

  

Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie treści złożonego oświadczenia zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do SIWZ i oświadczenia „Wykaz usług”, według formuły „spełnia/nie spełnia”. Z treści 

załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum, w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z 

członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z 

potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia warunku zdolności technicznej, podmiot ten także musi 

samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP  

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 

XV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w 

 



 
 
postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XV pkt 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych 

podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XV pkt 1 

niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w 

rozdziale XV pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, tj.: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XV pkt 

4 ppkt 1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie głoszono upadłości. Dokumenty powinny 

być aktualne na dzień składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XV pkt 4 ppkt 1) 

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania ofert. 

2) „Wykaz usług” wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

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

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 



 
 
3) Pisemne zobowiązanie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). 

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust.5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XV pkt 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Niespełnienie warunków udziału w 

postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 

4 ustawy PZP. 

8.Tabela „Spełnienie wymogu udziału - organizacja misji z krajów wskazanych w SIWZ” – zgodnie z zał. Nr 6 

do SIWZ 

 

XVI. Inne oświadczenia i dokumenty. 

1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2.  Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy. 

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4.8 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

 



 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania wpisanych przez Wykonawców informacji na 

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz.1198 

ze zm.). Podanie informacji nieprawdziwych i wprowadzających Zamawiającego w błąd będzie traktowane 

rygorystycznie, tj. skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Złożenie przez Wykonawcę 

nieprawdziwych informacji powoduje ten skutek, że Zamawiający nie jest zobowiązany do wzywania 

Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 

 

XVII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 

1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności 

prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów 

rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej 

kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. 

pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zamówienia. 

3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia i podpisuje oddzielne 

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie Zamawiającego, 

musi złożyć komplet wyżej wymienionych, poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” 

odpowiednio przez każdego z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. W przypadku innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane „za 

zgodność z oryginałem” odpowiednio przez te podmioty, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

 



 
 
8. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) musi być podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych 

dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty 

należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 

9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich 

podmiotów wspólnie składających ofertę. 

10. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego, i wszystkich 

podmiotów składających wspólną ofertę. 

11.  Oświadczenie dot. grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ obowiązuje każdego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć podpisaną przez siebie informację dot. grupy 

kapitałowej. 

12. Inne niewymienione dokumenty i oświadczenia podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy 

członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 

 

XVIII. Forma dokumentów 

 

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. 

2. Pełnomocnictwa, o których mowa w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Treść i forma pełnomocnictw muszą być zgodne z odpowiednimi 

zapisami niniejszej SIWZ. 

3. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia i pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Zamawiający wymaga, aby „za zgodność z oryginałem” była podpisana każda kopia strony oferty 

zawierająca jakąkolwiek treść. 

5. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 



 
 
8. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. Zamawiający nie będzie oceniał dokumentów dodatkowych załączonych do oferty, których nie wymagał w 

SIWZ. 

10. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: 

- spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, 

- specjalnie opisane na okładce, 

- wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 

 

XIX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: biuro@mot.krakow.pl, a faksem na nr +48 (012) 421 15 36. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, adres e-mail podany 

przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem, potwierdzenie wysłania e-maila. 

7. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres: 

 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

 



 
 
  

tel.: +48 (012) 421 16 04 

fax.: +48 (012) 421 15 36 

http:// www.mot.krakow.pl 

e-mail: biuro@mot.krakow.pl 

 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać 

będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.mot.krakow.pl. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 

niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Pani Alicja Wieczorkowska 

alicjaw@mot.krakow.pl 

Pani Małgorzata Kruk 

malgorzatak@mot.krakow.pl  

 

XX. Wymagania dotyczące wadium  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XXI. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do 
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Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

XXII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub 

czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Oferta, wszystkie załączniki, wszelkie zmiany w treści oferty 

(poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w 

sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest 

dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienna osoby składającej podpis. 

4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone 

do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa 

powinna być poświadczona notarialnie). 

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA z 

WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zawierająca modyfikację oferty, w miejscu i według zasad obowiązujących 

przy składaniu ofert. 

 



 
 
9. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z 

udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE. Po wycofaniu 

oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania 

ofert. 

10. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, 

co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 PZP. 

11. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs 

publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów 

w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 

Rozdziale XIX niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

13. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

14. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby: 

-wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, 

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, 

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania 

15. Oferta powinna wskazywać adres email lub faks Wykonawcy, bądź w ich barku informację o braku tych 

środków komunikacji. 

 

XXIII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 

4/13, 31-150 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2017r. do godz. 14:00. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący 

jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 

Zamawiającego oraz następująco opisane: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy wraz z nr faksu i telefonu 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

 



 
 
31-150 Kraków 

tel.: +48 (012) 421 16 04 

fax.:+48 (012) 421 15 36 

 

OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.: 

„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii 
Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do 
Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej 
branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”  

 

Nie otwierać przed dniem 22.08.2017 r.  godzina 15:00. 

Nr sprawy: RPO/2017/3  

UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, o których mowa 

powyżej. 

3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin 

złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny 

złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem. 

5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub niedostarczenie 

jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę. 

 

XXIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Małopolska Organizacja Turystyczna Rynek Kleparski 

4/13 31-150 Kraków w dniu 22.08.2017. r. o godz. 15:00. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed 

otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy 

WYCOFANIE lub zostały złożone oferty zamienne z wycofaniem poprzedniej. Takie oferty zostaną odesłane 

Wykonawcom bez otwierania. 

4. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, 

których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone 

do oferty. 

 



 
 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje: 

-nazwy i adresy Wykonawców, którego oferta jest otwierana, 

-informacje dotyczące ceny oraz innych kryteriów. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86 

ust. 5 ustawy PZP. 

 

XXV. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

XXVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów: 

1) Cena (C)– 50 % 

 w kryterium (C) „Cena”, ilość punktów – 50 pkt 

zostanie obliczona według poniższych zasad: 

Porównywaną ceną będzie cena brutto. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej 
wadze w kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a przyznawanie ilości punktów 
poszczególnym ofertom w każdej części zamówienia odbywać się będzie wedle następujących zasad: 
W przypadku kryterium "Cena" (C) oferta otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
maksymalnie liczba punktów do uzyskania w kryterium - 50 pkt.   
Oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Ilość 
punktów Zamawiający obliczy wedle działania: 

Pi (C) = (C min/Ci) * Max C 

Gdzie:  

Pi (C) -  ilość  punktów,  jakie  otrzyma  oferta  badana  „Pi"  za  kryterium „Cena"; 
C min - najniższa  cena  spośród  wszystkich  ważnych  i  nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena oferty badanej „i"; 
Max C - maksymalna  ilość  punktów,  jakie  może  otrzymać  oferta  za kryterium „Cena". 
 
Oferta z rażąco niską ceną. 

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

 



 
 

warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz 

wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający odrzuca ofertę: Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 
 
2)  (U)– 20 % 

 w kryterium (U) „Ubezpieczenie”, ilość punktów 

zostanie obliczona według poniższych zasad: W ramach kryterium oceniane będzie ubezpieczenie OC 

wykonawcy. 

Wykonawca powinien zadeklarować ubezpieczenie OC obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

kwota ubezpieczenia OC wykonawcy w  złotych– kwota minimalna ubezpieczenia 400 tyś zł -  maksymalnie 

liczba punktów do uzyskania w kryterium 20 pkt tj.: 

- za każdy 100 tyś zł kwoty powyżej ubezpieczenia minimalnego– 5 pkt. 

 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne deklaracje potwierdzające zakres i kwotę ubezpieczenia. 

Niezłożenie deklaracji, spowoduje, iż Wykonawca w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. 

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20,00 pkt.- 1 pkt. = 1%. 

 

Na etapie oceny ofert Zamawiający wymaga zadeklarowania kwoty i zakresu ubezpieczenia, stosowna 

polisa będzie załącznikiem do umowy zawartej z wykonawcą. 

 

W przypadku zadeklarowania polis ubezpieczeniowych wyrażonych w walucie innej niż złoty Zamawiający 

dokona przeliczenia z waluty polisy na złoty wg zasady wskazanej w pkt XXII ust 11. 

 

3) Szybkość wykonania zadania (SWZ)–30 % 

 w kryterium (SWZ) „Szybkość wykonania zadania”, ilość punktów 30 

zostanie obliczona według poniższych zasad: 

Generalną zasadą jest, iż  Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zakresie misji na 21 dni przed jej 

organizacją. Punktowane będzie zadeklarowane przez Wykonawcę, że Zamawiający może go poinformować 

o zakresie misji w krótszym terminie i przygotowanie misji w terminie krótszym zgodnie z następującymi 

zasadami. 

 

 



 
 
1. Zawiadomienie Wykonawcy nastąpi na 7 dni przed założonym terminem misji i przygotowanie misji 

(rezerwacje biletów, miejsc hotelowych, miejsc żywienia, sal ect.) zostanie złożone Zamawiającemu w termie 

do 7 dni od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie realizacji misji/zadania – 30 pkt 

2. Zawiadomienie Wykonawcy nastąpi na 8-14 dni przed założonym terminem misji i przygotowanie 

(rezerwacje biletów, miejsc hotelowych, miejsc żywienia, sal ect.) zostanie złożone Zamawiającemu w termie 

8 - 14 dni od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie realizacji misji/zadania – 15 pkt 

3. Zawiadomienie Wykonawcy nastąpi na 15-21 dni przed założonym terminem misji i przygotowanie  

(rezerwacje biletów, miejsc hotelowych, miejsc żywienia, sal ect.) zostanie złożone Zamawiającemu w termie 

15 - 21 dni i dłużej od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie realizacji misji/zadania – 

0 pkt 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty – najwyższą sumę 

punktów. 

Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans  kryteriów oceny ofert. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty 

równorzędne w terminie 2  do dni do udzielenia ofert uzupełniających i szczegółowych informacji na temat 

zorganizowanych misji gospodarczych takich jak liczba osób uczestniczących w misji, czas trwania misji (dni), 

standard obsługi i transportu (hotele, restauracje, przeloty bezpośrednie, transport samochodowy 

bezpośredni), wybierze najkorzystniejszą. Ceny w ofercie uzupełniającej nie mogą być wyższe niż w ofercie 

pierwotnej. W przypadku jeśli po złożeniu ofert uzupełniających nie uda się wyłonić oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

 

XXVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Podpisanie umowy: 

1) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa  wg. warunków 

podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszej SIWZ oraz „Formularzu ofertowym” przedstawionym 

przez Wykonawcę. Na wykonanie poszczególnych misji/zadań Wykonawca będzie miał zadeklarowany przez 

siebie czas (SWZ - kryterium oceny ofert) .  

2) Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty faksem lub mailem. 

3) Zamawiający może zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 

4) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy  powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

 



 
 
5) W przypadku złożenia ofert wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi 

zawierać co najmniej: 

a) cel działania, 

b) sposób współdziałania, 

c) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

d) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

e) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), 

f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

6) Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane 

przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.  W tej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych, chyba że zachodzą przesłanki, do wszczęcia przez Zamawiającego 

nowej procedury.  Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy PZP. 

2. Zmiany w umowie. 

2.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do umowy możliwe jest tylko w granicach 

unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., 2164 z późn. zm.). 

2.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty Wykonawcy, w tym: 

1) przesunięcie terminów umownych, jeżeli konieczność nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, 

strajk, odwołanie targów, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny lub obiektywnych okoliczności 

wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było 

przewidzieć i na które strony umowy nie będą miały wpływu; 

2) zmiany warunków płatności, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, 

3) zmiany ceny przedmiotu umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (w przypadku zmian 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących 

przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe); 

 



 
 
4) zmiany podmiotów na etapie realizacji zamówienia na zasobach, na których Wykonawca opierał się 

wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, gdy nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

jak dotychczasowy podwykonawca. 

2.4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2.5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

2.6. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności. 

2.7. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do 

wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 

 

XXVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia 

zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XXXII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich 

otwarcia. 

2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, 

b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji, 

 



 
 
c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin 

urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego, 

d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do tych ofert, 

e) z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego. 

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

          podpis Zamawiającego 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ i umowy, wraz z załącznikami 1 a,b 

program dla misji z Białorusi, Hiszpanii, 

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ, 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia - zał. Nr 3 do SIWZ 

4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ, 

5. „Wykaz usług” - załącznik nr 5 do SIWZ, 

6. „Spełnienie wymogu udziału organizacja misji z krajów wskazanych w SIWZ”– zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ 

- dokument nie podlega uzupełnieniu, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP. 

7. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – 

załącznik 7 nr do SIWZ, 

8. Wzór umowy  - załącznik nr 8 do SIWZ, 

 

  

 



 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy  
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi 
 
 

„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii 
Europejskiej, Ukrainy, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej) z branży turystycznej do 

Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt. „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 

zewnętrzne”. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej organizacji 
misji gospodarczych na podstawie opracowanego dla każdej misji programu przez Zamawiającego, 
promującej potencjał województwa Małopolskiego dla grupy przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, 
Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej) z branży turystycznej do Małopolski w terminie między 4 września 
2017r. - 31 grudnia 2018 r. w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt. „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 
zewnętrzne”. Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia: 
 
Termin realizacji misji gospodarczych: między 4 września 2017r. - 31 grudnia 2018r. (każdorazowo czas 
trwania jednej misji gospodarczej to; 4 doby czyli 5 dni dla krajów z Unii Europejskiej, Ukrainy, Bliskiego 
Wschodu; oraz 5 dób czyli 6 dni dla krajów z Azji, Ameryki Północnej). 
Unii Europejskiej, Ukrainy 

Miejsce organizacji usługi: Małopolska 
 
Cel: głównym celem misji jest nawiązanie współpracy pomiędzy Małopolskimi MŚP, a zagranicznymi 
przedsiębiorcami i instytucjami zainteresowanymi ofertami małopolskich podmiotów gospodarczych z szeroko 
pojętej branży turystycznej. Misja umożliwi również promocję walorów turystycznych regionu małopolskiego i 
Krakowa.  
 
Temat przewodni misji: turystyka aktywna sportowo-rekreacyjna, turystyka uzdrowiskowa i medyczna 
(Wellness &spa), turystyka biznesowa.  
 
Uczestnicy misji gospodarczej: wyselekcjonowani przez Zamawiającego touroperatorzy z Unii Europejskiej, 
Ukrainy, Bliskiego Wschodu, Azji, Ameryki Północnej. 
 
Ilość zagranicznych przedsiębiorców biorących udział w każdej misji do Małopolski z danego kraju:  8 
osób.  
 
Terminy misji gospodarczych przedsiębiorców na rok 2017: 
III kwartał, 3 misje:  

- Białoruś: 04.09 - 08.09.2017r. (ramowy program misji znajduję się w załączniku 1a) 

- Hiszpania: 16.09 - 20.09.2017r. (ramowy program misji znajduję się w załączniku 1b) 

- Skandynawia 

IV kwartał, 4 misje: Izrael, Włochy, Irlandia, Anglia 

 
Terminy misji gospodarczych przedsiębiorców na rok 2018: 
I kwartał, 2 misje: Ukraina, Czechy 
II kwartał, 3 misje: Słowacja, USA, Chiny 
III kwartał, 1 misja: Kraje Skandynawskie 
IV kwartał, 2 misje: Szkocja, Portugalia 
 

 



 
 
Przedstawione terminy misji mogą ulec zmianie, przy czym łączna liczba zaplanowanych misji wynosi 15. 

Zamawiający zastrzega, iż ww. usługa nie jest usługą o charakterze turystycznym 
 
Zamawiający (organizator) wymaga od wykonującego: 
- odpowiedzialności za prawidłowy przebieg misji, 
- staranności w wykonaniu zamówienia ze szczególnymi wskazaniami zawartymi w specyfikacji: rezerwacja i 

zakup biletów lotniczych, transfery lokalne, rezerwacja i zakup noclegów, rezerwacja atrakcji według 
programu (zakup biletów wstępu, dokonanie rezerwacji przewodnika po poszczególnych obiektach), 
rezerwacja miejsca na posiłki oraz zamówienie posiłków, 

 
 

- Wykonujący zlecenie prześle zamawiającemu doprecyzowany ramowy program  przed rozpoczęciem 
planowanej wizyty dla uczestników misji. 

 
II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 
1. Transfer lotniczy: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transferów lotniczych oraz zakupu biletów lotniczych 

każdorazowo dla około 8 osób z poszczególnych krajów dla pasażerów z listy dostarczonej przez 
Zamawiającego na poszczególne misje w 2017 r. i 2018 r.;  

 
Misje w 2017 roku: 
 
-Białoruś: 04 - 08.09.2017r.: 

Zapewniony transfer lotniczy w obydwie strony na trasie: Mińsk (MSQ) – Kraków (KRK) w dniu 04.09.2017r. 
oraz Kraków (KRK) – Mińsk (MSQ) w dniu 08.09.2017r dla 8 osób. Maksymalnie 1 przesiadka – nie trwająca 
dłużej niż 2,5 h. Przylot do Krakowa w godzinach popołudniowych – całkowity transfer nie trwający dłużej niż 
3,5 h, wylot z Krakowa do Mińska w południe - nie trwający dłużej niż 4,5 h. 

 

-Hiszpania: 16 – 20.09.2017r.: 

Zapewniony transfer lotniczy w obydwie strony: Madryt (MAD) – Kraków (KRK) w dniu 16.09.2017r. oraz 
Kraków (KRK) – Madryt (MAD) w dniu 20.09.2017r dla 6 osób. Przylot do Krakowa w godzinach wieczornych 
– lot bezpośredni, wylot z Krakowa w godzinach przedpołudniowych – lot bezpośredni; 

 
Zapewniony transfer lotniczy w obydwie strony: Barcelona (BCN) – Kraków (KRK) w dniu 16.09.2017r. oraz 
Kraków (KRK) – Barcelona(BCN) w dniu 20.09.2017r dla 1 osoby. Maksymalnie 1 przesiadka – nie trwająca 
dłużej niż 2 h. Przylot do Krakowa po południu, wylot z Krakowa w godzinach przedpołudniowych; 

Zapewniony transfer lotniczy w obydwie strony: Walencja (VLC) – Kraków (KRK) w dniu 16.09.2017r. oraz 
Kraków (KRK) – Walencja (VLC) w dniu 20.09.2017r dla 1 osoby. Maksymalnie 1 przesiadka – nie trwająca 
dłużej niż 1,5 h. Przylot do Krakowa po południu, wylot z Krakowa w godzinach przedpołudniowych. 

-Izrael 

-Włochy 

-Irlandia 

-Anglia 

-Kraje Skandynawskie 

 
Misje w 2018 roku: 
 

 



 
 
-Ukraina, 
-Czechy,  
-Słowacja,  
-USA,  
-Chiny 
-Kraje Skandynawskie 
-Szkocja 
-Portugalia 
 
2. W niektórych przypadkach poszczególnych misji zakup biletów lotniczych może być niewymagany ze 

względu na pokrycie tego kosztu przez partnera. O tym fakcie powiadomi wykonawcę zamawiający W 
przypadku przelotu liniami regularnymi: klasa ekonomiczna, bagaż rejestrowy (20 kg) + bagaż 
podręczny (min 8 kg), 

d) W przypadku przelotu liniami lowcost bilet musi objąć priorytet odprawy. 
e) W każdym wypadku gdy jest to możliwe transfer lotniczy powinien być bezpośredni w przypadku gdy nie 
jest możliwy przelot bezpośredni  lot nie powinien mieć więcej niż 1 przesiadkę oraz nie powinna ona trwać 
dłużej niż 4 godziny. 
 
 
3. Transfer lokalny każdorazowo podczas misji: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transferu lokalnego na trasie o długości około – 500 km na 
terenie Małopolski - przejazd w poszczególne lokalizacje i obiekty zostaną ujęte w programie jaki dostarczy 
Zamawiający, 
b) Transfer lokalny musi być stały (ten sam) na całą wizytę, do dyspozycji przez cały okres trwania misji: od 
momentu przylotu gości do Krakowa do momentu wylotu, 
c) Bus (o standardzie VIP), dostosowany do warunków sezonowych (jesień, zima), max 3 letni, bezpieczny, 
na minimum 9 osób + kierowca, w posiadaniu odpowiedniego luku bagażowego dla 9 osób podróżujących, a 
także zapewniający komfort podróży, posiadający ogrzewanie, klimatyzację oraz aktualne ubezpieczenie, 
d) Kierowca z doświadczeniem (min. 5 lat) oraz stosownymi aktualnymi uprawnieniami do przewozu osób. 
Kierowca/ Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania miejsc parkingowych, znajdujących się nie dalej niż 
1km od miejsc docelowych.  
 
4. Pilot każdorazowo podczas misji: 
a)  Pilot - będący także przewodnikiem/tłumaczem/opiekunem grupy – przez całą misję wymagana ta sama 
osoba, 
b) Pilot musi posługiwać się biegle językiem obcym w jakim będzie prowadzona misja (język ojczysty 
uczestników) - na poziomie zaawansowanym C2 (mile widziany certyfikat),  
c) Pilot posiada minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu grup zagranicznych, 
d) Pilot towarzyszyć będzie grupie podczas misji od godziny przylotu gości do Krakowa do momentu wylotu, 
w pełnej dyspozycji podczas trwania misji, 
e) Nocleg pilota zapewniony zostanie w tym samym obiekcie co uczestników misji, 
f) Obowiązki pilota: dopilnowanie wszystkich punktów programu, odpowiedzialność, wykazanie się dużym 
zaangażowaniem oraz profesjonalizmem w wykonywaniu usługi pilota, opieka nad gośćmi zagranicznymi, 
bieżący kontakt z organizatorem (MOT). 
 
5. Posiłki każdorazowo podczas misji: 
a) Każdorazowo podczas misji zapewnienie uczestnikom misji (8 osób) oraz pilotowi grupy (1 osoba) 
całodobowego wyżywienia, 
b) Dania muszą być zróżnicowane każdego dnia, dania regionalne, nawiązujące do tradycji regionu,   
możliwość zamówienia dania wegetariańskiego bądź wymiany posiłku na inny ze względów alergicznych i 
religijnych, 
c)Codzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja – codzienne śniadanie w hotelu (w formie szwedzkiego 
stołu); obiad, w skład którego wchodzić będzie: I danie, II danie, deser, kawa, herbata oraz woda i soki; kolacje 
zawierają: przystawkę, II danie, deser, kawa, herbata, woda, soki;  
d) Każdorazowo na stole powinno znajdować się menu posiłku (szt. 9, w języku ojczystym gości) z logiem 
MOT-u (logotyp zostanie dostarczony przez zamawiającego), 
e) Posiłki odbywać się będą w karczmach z „Małopolskiej Trasy Smakoszy”, w razie, gdy takowa nie istniała 
w danej miejscowości dopuszczalna jest możliwość zorganizowania posiłku w restauracjach i karczmach 
regionalnych, które nie znajdują się na Małopolskiej Trasie Smakoszy. 
 

 



 
 
6. Na organizacje każdej misji - wynajem Sali meetingowej i konferencyjnej na potrzeby organizacji 
spotkań (na 2 dni) - na potrzeby organizacji spotkania otwierającego (1 dzień) oraz na potrzeby 
spotkania warsztatowego (workshop – 1 dzień) z przedstawicielami przedsiębiorstw z Małopolski: 
Na spotkania warsztatowe w ramach organizacji misji gospodarczej ze strony polskiej zostaną 
zaproszeni przedsiębiorcy: co najmniej 30 osób 
 
a) Spotkanie otwierające odbędzie się w sali meetingowej profesjonalnie przygotowanej                                  z 

odpowiednim sprzętem przystosowanym do spotkań biznesowych: rzutnik, laptop, flipchart; sala o 
powierzchni min – 30 m2, 

b) Spotkanie z branżą odbędzie się w sali konferencyjnej, profesjonalnie przygotowanej                                  z 
odpowiednim sprzętem przystosowanym do spotkań biznesowych oraz rozmów stolikowych: stoliki 
dwuosobowe 8 sztuk, dostępne krzesła w ilości 38 sztuk, rzutnik, laptop, flipchart, sala o powierzchni min – 
100 m2, 

c)Sale posiadają klimatyzację oraz ogrzewanie, 
d) Do użytku podczas spotkania: rzutnik, laptop, flipchart, 40 długopisów, 40 notesów A5 w kratkę brandowane 

logotypem projektowym (logotyp i elementy dostarczy wykonawcy zamawiający), 
e) Dla zagranicznych gości spotkania przygotowane będą uprzednio tabliczki identyfikacyjne na stolik z danymi 

uczestnika misji (imię, nazwisko, nazwa firmy) oraz uprzednio przygotowany dla przedsiębiorcy MŚP 
uczestniczącego w warsztatach identyfikator imienny (imię, nazwisko, nazwa firmy) – elementy zostaną 
odpowiednio wcześniej dostarczone wykonawcy przez zamawiającego,  

f) Od wejścia do obiektu, w którym znajdować się będzie spotkanie - droga do Sali konferencyjnej powinna 
być odpowiednio oznakowana (stojaki kierujące),  

g) Przy wejściu na spotkanie warsztatowe (workshop) powinna znajdować się: 
- lista obecności wszystkich gości zgłoszonych na spotkanie (lista obecności na papierze firmowym, osobno 

dla gości z zagranicy i osobno dla gości z Małopolski),  
- katalogi firm z logotypem projektowym, które zostaną rozdane małopolskim przedsiębiorcom przed 
spotkaniem (w katalogu znajdować się będą dane firmy, krótki opis firmy, imię, nazwisko kontrahenta – dane 
do katalogu wykonawcy dostarczy zamawiający) oraz identyfikatory osobowe, 
h) Sala konferencyjna powinna być przygotowana w następujący sposób: na sali pojedynczo rozstawione 

stoliki dwuosobowe, a przy każdym stoliku dwa krzesła, reszta krzeseł obok ustawiona dla oczekujących 
przedsiębiorców na rozmowę; na każdym z ośmiu stolików powinna stać woda w dzbanku oraz dwie szklanki, 
a po stronie gościa z zagranicy tabliczka identyfikująca z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz notes i 
długopis, 

i) Na osobnym stole w pomieszczeniu będzie znajdować się woda, soki, kawa, herbata, przekąski (ciastka 
słodkie), poczęstunek regularnie uzupełniany, 
j) Na spotkanie z zagranicznymi gośćmi przybędą przedstawiciele przedsiębiorstw z Małopolski (około 30 
osób) - zapraszanie osób po stronie zamawiającego, 
k) podczas spotkania do dyspozycji serwis obsługujący gości (techniczno - restauracyjny). 
 
7. Nocleg każdorazowo podczas misji: 
a) 4 doby noclegowe dla 9 osób w przypadku misji z Unii Europejskiej, Ukrainy, Bliskiego Wschodu albo 5 dób 
noclegowych w przypadku misji z Azji i Ameryki Północnej (8 pokoi jednoosobowych z łazienką dla gości 
zagranicznych oraz 1 pokój jednoosobowy z łazienką dla pilota grupy),  
b) Nocleg w hotelu o standardzie na poziomie minimum 4* ze śniadaniem,  
c) Hotel powinien posiadać zaplecze strefy relaksu - spa wellness, z której goście będą mogli korzystać 
podczas pobytu w hotelu, 
 
III. Informacje dodatkowe 
 
1) Wykonawca musi posiadać bezpośrednie kontakty (min. jeden kontakt) na terenie Małopolski z 
przedsiębiorcami z branży turystycznej, które mogą współuczestniczyć w organizacji misji. 
2) Wykonawca zobowiązany będzie do pozostania z Zamawiającym w stałym kontakcie i do informowania go 
na bieżąco o stanie przygotowań organizowanego wydarzenia. 
3) Wykonawca dokona zakupu dla wszystkich uczestników misji wszelkich wymaganych wejściówek / biletów 
na wydarzenia, w których będzie brała udział misja gospodarcza. 
4) Wykonawca zobowiązany jest do podawania informacji, że przedmiot zamówienia jest finansowany ze 
środków unijnych. 
5) Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania i przygotowania pisemnego raportu podsumowującego misję, 
zawierającego dokumentację fotograficzną, listy obecności i raport z misji. Materiały fotograficzne mają 
dokumentować odbycie się każdego z punktów harmonogramu. 

 



 
 
6) Po zakończeniu misji, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Protokołu Odbioru, który będzie 
zawierał m.in.: pisemny raport z przeprowadzonej misji przyjazdowej wraz z całą dokumentacją prasową, 
fotograficzną, listy obecności uczestników poszczególnych wydarzeń, wypełnione ankiety (dostarczy 
Zamawiający), oryginał ogłoszenia prasowego, prezentacje multimedialne przygotowane przez prelegentów 
(ilość wg programu spotkań). 
7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia podczas misji listy obecnych uczestników zawierającej co 
najmniej: imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji/przedsiębiorstwa, adres e-mail. Fakt uczestnictwa w 
organizowanych wydarzeniach musi zostać potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem, 
złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście. Listy obecności zostaną przekazane Zamawiającemu 
przy sporządzaniu Protokołu Odbioru. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności przedstawiciela firmy -potwierdzony 
własnoręcznym podpisem, każdorazowo podczas prezentacji obiektu (lista obecności zostanie dostarczona 
przez zamawiającego) 
9) Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania rachunków za usługi związane z realizacją 
misji. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do współdecydowania i kontroli sposobu realizacji zamówienia na 
każdym jego etapie 
11) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę: 
a) do podpisania umowy, po uwzględnieniu ewentualnej procedury odwoławczej, w ciągu maksymalnie 5 dni 
roboczych,  
b) w przypadku niepodpisania umowy przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy ww. opisanym terminie 
Zamawiający będzie uważał zaistniałą sytuację za uchylanie się od obowiązku zawarcia umowy przez 
wyłonionego Wykonawcę. W tej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, 
chyba że zachodzą przesłanki, do wszczęcia przez Zamawiającego nowej procedury wyboru Wykonawcy. 
12) Wykonawca prześle zamawiającemu szczegółowy program do akceptacji najpóźniej tydzień przed 
rozpoczęciem planowanej wizyty. 
 

 



 

Załącznik 1a  

 

Ramowy program misji zlecenia z BIAŁORUSI: 04-08.09.2017 
 

Dzień 
Program 

1 

04.09.2017  

 Przylot do Krakowa w godzinach popołudniowych 

-Transfer z lotniska do hotelu w Krakowie 4*w celu zakwaterowania (hotel 
oddalony max 1 km od Starego Miasta bądź dzielnicy Kazimierz)) 

- Kolacja w hotelu 

- Prezentacja obiektu w miejscu zakwaterowania 

- Krótkie zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (Stare Miasto) 

- Nocleg w Krakowie  

2 

05.09.2017  

08:00 Śniadanie w hotelu 

- Spotkanie otwierające MOT w hotelu 

- Dalsze zwiedzanie miasta Krakowa 

- Przejazd do Bochni 

- Lunch i prezentacja uzdrowiska „Kopalnia Bochnia” 

- Przejazd do Gródka nad Dunajcem (Jezioro Rożnowskie) 

- Zakwaterowanie w hotelu  

- Prezentacja obiektu - Lemon Resort SPA 

- Kolacja 

- Możliwy czas wolny na skorzystanie z udogodnień hotelu 

- Nocleg w Gródku nad Dunajcem 

3 

06.09.2017  

08:00 Śniadanie w hotelu 

- Przejazd do Gładyszowa 

- Prezentacja obiektu - Stadnina koni http://www.huculy.com.pl/pl 

- Przejazd do Szczawnicy  

- Lunch 

- Prezentacja u przedsiębiorcy - Spływ przełomem Dunajca (Pieniński Park 
Narodowy) 

- Prezentacja oferty gospodarczej przedsiębiorcy – wycieczka piesza 

- Zakwaterowanie w hotelu 

- Prezentacja obiektu – Szczawnica – Grupa Thermaleo 

- Kolacja 

- Czas wolny i nocleg w Szczawnicy 

 

http://www.huculy.com.pl/pl


 

4 

07.09.2017  

08:00 Śniadanie 

- Przejazd do Białki Tatrzańskiej 

- Prezentacja obiektu – „Termy Bania” 

- Lunch 

- Warsztaty - spotkanie z przedstawicielami branży z Małopolski + poczęstunek 

- Kolacja 

- Czas wolny i nocleg w Białce Tatrzańskiej  

5 

08.09.2017  

Wylot z Krakowa w południe 

06:30 Wczesne śniadanie w hotelu 

- Transfer na Lotnisko Kraków Balice 

- Lotnisko Kraków Balice (minimalnie 2 godziny przed planowanym wylotem) 

- Wylot z Krakowa 

Załącznik 1b  
 

 
 
 
 
Ramowy program misji zlecenia z HISZPANII: 16 – 20.09.2017 

 

Dzień Program 

  

1 

16.09.2017  

-Odbiór z lotniska i transfer do Krakowa w celu zakwaterowania w hotelu 4*(hotel 
oddalony max 1km od Starego Miasta bądź dzielnicy Kazimierz) 

-Kolacja 

-Nocleg 

2 

17.09.2017  

 8:00 Śniadanie w hotelu 

-Spotkanie otwierające z MOT 

-Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (Stare Miasto) 

-Transfer do Szczawnicy 

-Lunch po drodze 

-Zakwaterowanie  

-Prezentacja obiektu - Spływ przełomem Dunajca (Pieniński Park Narodowy) 

-Prezentacja obiektu Spa w Szczawnicy – „Grupa Thermaleo” 

-Kolacja 

-Czas wolny i nocleg w Szczawnicy 

3 8:00 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie 

 



 

18.09.2017 -Przejazd do Jaworek 

 -Prezentacja obiektu – Stadnina koni „Rajd” 

-Prezentacja - Wycieczka piesza 

-Lunch 

-Prezentacja u przedsiębiorcy - Żeglarstwo na jeziorze Czorsztyńskim  

-Przejazd do Bukowiny Tatrzańskiej 

-Prezentacja obiektu – „Termy Bukovina”- możliwość skorzystania 

-Kolacja 

-Czas wolny i nocleg 

4 

19.09.2017  

8:00 Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie 

-Przejazd do Wieliczki 

 -Warsztaty - spotkanie z przedstawicielami branży z Małopolski + poczęstunek 

-Lunch 

-Prezentacja obiektu – Uzdrowisko „Kopalnia Soli Wieliczka” 

-Przejazd do Dobczyc 

-Prezentacja obiektu – Hotel Spa “Dwór Sieraków” 

-Kolacja 

-Możliwość skorzystania z udogodnień hotelu 

-Czas wolny i nocleg w Dobczycach 

5 

20.09.2017  

7:30 Wczesne śniadanie w hotelu 

 - Wykwaterowanie i transfer na lotnisko  

- Lotnisko Kraków Balice (minimalnie 2 godziny przed planowanym wylotem) 

- Wylot z Krakowa 

 

  

 

http://stadninarajd.pl/


 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

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

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy, 

i nr tel./faksu) lub pieczęć Wykonawcy z danymi 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pn.: „„Kompleksowa 
organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, 
Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do Małopolski w 
ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn „Promocja oferty gospodarczej branż 
przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” , 
który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie 

małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wskazując, 

że: 

• jesteśmy gotowi wykonać przedmiot zamówienia za cenę w wysokości łącznej 

______________________________ złotych netto (słownie: 

_____________________________ złotych netto), tj. ______________________________ 

złotych brutto (słownie: __________________________________________ złotych brutto). 

Cena z rozłożeniem na poszczególne misje wynosi: 

a) Białoruś - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

b) Hiszpania  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

c) Skandynawia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

d) Izrael - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

e) Włochy - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

f) Irlandia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

 



 

g) Anglia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

h) Ukraina - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

i) Czechy - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

j) Słowacja - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

k) USA  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

l) Chiny  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

ł) Skandynawia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

m) Szkocja - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

n) Portugalia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto. 

• Posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę _______________________________ złotych 

(słownie: ________________________________________złotych), które swoim zakresem 

obejmuje ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Deklaruję szybkość wykonania zadania na ________________ dni od dnia poinformowania 

mnie przez Zamawiającego o zakresie misji. 

 

2. Oświadczamy zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy PZP, że: 

a) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług 1 . 

3. Oświadczamy, iż osoba wyznaczona do realizacji zamówienia (opiekun), posiada doświadczenie w 

obsłudze .................................. (słownie) misji gospodarczych. 

4. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w 

SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

6. Oświadczamy, że postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy. 

8. Podwykonawcy/om zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu usług: 

 



 

a) zakres* ............................................., procentowy udział w zamówieniu wynosi............ % 

b) Nazwa firmy* .......................................................................................................… 

UWAGA: *Jeśli nie występuje podwykonawca należy wpisać: „nie dotyczy” lub postawić kreski.31 

9.  Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy: 

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

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

10. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy:....................................................................................................................................... . 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail) 

12. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (należy dołączyć 

uzasadnienie): ........................................................................................................................................ . 

13. Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr 

....... . 

14. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić): 

a) .................................................................................. 

b) .................................................................................. 

c) .................................................................................. 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz. U. 

nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

....................., data ................. 2017 r. 

 

___________________________ 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 
lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy* 
(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis).  

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii 
Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do 
Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na 
rynki zewnętrzne”  

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................… 

ulica: .................................................. kod i miejscowość: .......................................................… 

powiat: ................................................ województwo: ..............................................................… 

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi ( KRS, ewidencja 

działalności gospodarczej )  ..........................................................................................(imię i nazwisko). 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam/podlegam wykluczeniu * 

i spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ. 

....................... (miejscowość), dnia .................... r. 

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

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy* 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

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

… 

 



 

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

…....................... (miejscowość) , dnia ...................... r. 

.................................… 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy* 

*niepotrzebne skreślić 

 

1. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH* 1 : 

(wypełnić, jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w............................................................................. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów ............................................................… 

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

.........................., w następującym zakresie: .....................................................................… 

...................................................................................................................................… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

....................... (miejscowość), dnia .................... r. 

 

 

 

 

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

 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy* 

 

 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:(wypełnić, jeśli dotyczy) 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: .......................................................................................................… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

....................... (miejscowość), dnia ...................... r. 

 

 

 

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

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:* 2 

(wypełnić jeśli dotyczy) 

Oświadczam, 

że 

następujący/e 

podmiot/y, 

będący/e 

podwykonawcą/ami: 

.......................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

....................... (miejscowość), dnia ...................... r. 

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

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

 



 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy* 

 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

....................... (miejscowość), dnia ...................... r. 

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

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy* 

 

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej 

podpis.) 

 

Uwaga: 

1. „Podmiot Trzeci” to podmiot, na zasoby którego Wykonawca się powołuje potwierdzając spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. „Podwykonawca” to podmiot realizujący część zamówienia. 

  

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

 

w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 

Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy 

Pzp. 

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie. 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup 
przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z 
branży turystycznej do Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn 
„Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich 
MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”  

 „reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................................… z 

siedzibą w ...................................................................................................… jako 

–upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ..........................................… w imieniu 

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 

1. Nie należymy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym 

postępowaniu * . 

2. Należymy do grupy kapitałowej, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

niniejszym postępowaniu * (należy wymienić Wykonawców z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y 

oraz adres/y siedziby/siedzib): 

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

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

Na potwierdzenie, iż przynależność do tej samej grupy kapitałowej, nie zakłóca konkurencji w 

postępowaniu, przedkładam wraz z niniejszym oświadczeniem następujące dokumenty bądź 

informacje..................................................................................................................................................

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

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

......................................2017 r. 

miejscowość, data 

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

(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców osobno. 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 

Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia. 

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

 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ USŁUG 

Przedmiot zamówienia pn.: „Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych 
grup przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej 
Ameryki) z branży turystycznej do Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego 
projektu pn „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie 
Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”  

 

Warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 15 usług odpowiadających 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. zorganizował przynajmniej 15 misji gospodarczych do 

Polski. 

- każda misja gospodarcza  jako minimum 3-dniowy pobyt w Polsce z udziałem co najmniej 6 

uczestników (dziennikarze, przedstawiciele instytucje kultury, przedstawiciele podmiotów 

gospodarczych), uczestnicy w ramach jednej usługi mogą pochodzić z jednej lub kilku wskazanych 

branż 

 

 

1. Przedmiot 

umowy 
2. Uczestnicy misji 

zorganizowanych przez 

Wykonawcę (należy podać 

parametry i liczbę 

wykonanych usług, tj. opis 

(należy wskazać, że usługi 

spełniają wymagania 

określone w SIWZ podmiotu, 

którego przedstawicielem był 

w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 

1.3) uczestnik misji) 

3. Nazwa i 

adres 

Zamawiającego 

4.Data 

wykonania usługi 

dzień/miesiąc/rok 

5.Nazwa 

Wykonawcy 

 



 

     

 

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody wydane przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, określające czy zostały wykonane należycie. 

......................, data ................ 2017 r. 

___________________________ 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy* 

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej 

podpis).  

 



 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

TABELA „Spełnienie wymogu udziału - organizacja misji z krajów wskazanych w SIWZ” dotyczy 

postępowania pn. „„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup 
przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z 
branży turystycznej do Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn 
„Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich 
MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”  

Wykonawca musi wykazać się organizacją misji przyjazdowych z krajów których dotyczy przedmiot 

zamówienia–co najmniej 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L.p. Kraj  Tak/Nie jeśli tak - Data Organizacji 

1.  Czechy  

2.  Słowacja  

3.  Białoruś  

4.  Anglia  

5.  Irlandia  

6.  Szkocja  

7.  Norwegia  

8.  Finlandia  

9.  Szwecja  

10.  Hiszpania  

11.  Portugalia  

12.  Włochy  

13.  Ukraina  

14.  Chiny  

15.  Izrael  

16.  Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)  

17.  Dania  

 

......................, data ...... ...... 2017 r. 

___________________________ 

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy * 

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis).38 

 



 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. Postępowanie przetargowe pn.: „Kompleksowa organizacja 15 
przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii Europejskiej, Ukrainy, Azji, 
Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do Małopolski w ramach 
realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż 
przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”  

 

Stosownie do treści art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ja ........................................................(imię i nazwisko) upoważniony do 

reprezentowania: 

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

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

oświadczam, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego oraz zobowiązuję się 

do oddania Wykonawcy: 

... 

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

...... 

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów – (zaznaczyć właściwe) 

□ zdolności techniczne 

□ zdolności zawodowe 

□ zdolności finansowe lub ekonomiczne 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

1. zakres i okres udziału podmiotu w wykonywaniu zamówienia: 

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

(Zamawiający, żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe) 

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem trzecim: 

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

 



 

(Zamawiający, żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe) 

3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów: .................................................................................. 

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

(Zamawiający, żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe) 

4. sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

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

(Zamawiający, żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe) 

5. Czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą................(należy wpisać tak lub 

nie ). 

 

..................................................................2017 r. 

(miejsce i data złożenia oświadczenia) 

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

(podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby* 

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej 

podpis.  

 



 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ..........… 

zawarta w dniu ............................ w Krakowie pomiędzy  

 

Małopolską Organizacją Turystyczną Rynek Kleparski 4/13 31-150 Kraków NIP: 6762202113   

Regon: 356372852 do reprezentowania, którego uprawniony jest samodzielnie: 

.................................................................................zwany „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez ......................... – ..............., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

Umowa jest realizowana w ramach projektu pt. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu 
czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” 

 

§ 1 

1. Niniejszą umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn 
„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii 
Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do 
Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na 
rynki zewnętrzne” polegającej w szczególności na: 

a) kompleksowej i logistycznej organizacji 4/6-dniowej misji gospodarczej promującej potencjał 

gospodarczy województwa Małopolskiego dla ……. (ilość) przedsiębiorców, realizowanej w ramach 

projektu pn. „„Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie 
Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne zwanej dalej „misją”. Wykonawca będzie 

bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie oraz obsługę logistyczną i 

techniczną przedmiotowej misji. Przy czym misje zaplanowane z Białorusi, Hiszpanii mają zostać 

 



 

przeprowadzone zgodnie z załączonymi do SOPZ załącznikami 1a, 1b co oznacza konieczność 

dostosowania rezerwacji lotniczych jak również innych do wskazanych ram czasowych.  

b) Zapewnieniu bezpośredniego Transferu lotniczego lub samochodowego, zakwaterowania i 

wyżywienia, przewodnika/pilota zgodnie z SOPZ. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy określonego w ust.1, 

zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programem ramowym 

merytorycznym przygotowanym przez Zamawiającego oraz oferty Wykonawcy stanowiących 

odpowiednio, załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, do niniejszej umowy. 

3. Zamówienia, dotyczące realizacji poszczególnych Misji/ZADAŃ:  

−Misje będą realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego;  

-termin realizacji poszczególnych zamówień– do minimum ... dni od momentu poinformowania o 

potrzebie organizacji misji. 

4. Miejscem wykonania przedmiotu umowy będzie Małopolska 

5. MOT w dniu odbioru przedmiotu umowy dokona oceny ilościowej i jakościowej, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony, przez 

Wykonawcę, protokół odbioru, podpisany przez strony umowy, tj. osoby upoważnione do tej czynności. 

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy  odbywać się będzie zgodnie z 

rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez 

Zamawiającego ogólnej wartości przedmiotu Umowy określonej w § 1 ust. 2 Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

7. Umowa  zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia ….roku, z 

zastrzeżeniem, że umowa ulegnie wcześniejszemu wygaśnięciu z chwilą osiągnięcia maksymalnej 

wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 2. 

8. Szczegółowe warunki realizacji zostały opisane w SOPZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

9. W dniu podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć polisę OC odpowiadającą 

deklaracji złożonej w ofercie. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Dokładny termin wykonania przedmiotu zamówienia (poszczególnych misji) zostanie wskazany 

Wykonawcy najpóźniej na ………... przed datą rozpoczęcia misji wraz z ramowym merytorycznym 

program misji. Za wyjątkiem misji z Białorusi i Hiszpanii zaplanowanych na wrzesień 2017, których 

program jest załączony do SIWZ wraz z informacją o terminie przeprowadzenia.  

 



 

2.  Wykonujący zlecenie prześle zamawiającemu doprecyzowany ramowy  program misji gospodarczej 

do akceptacji najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem planowanej wizyty. 

 

§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie: ....................... zł brutto (słownie: 

.............................. zł). Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. 

Cena z rozłożeniem na poszczególne misje wynosi: 

a) Białoruś - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

b) Hiszpania  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

c) Skandynawia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

d) Izrael - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

e) Włochy - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

f) Irlandia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

g) Anglia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

h) Ukraina - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

i) Czechy - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

j) Słowacja - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

k) USA  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

l) Chiny  - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

ł) Skandynawia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

m) Szkocja - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto, 

n) Portugalia - _____________________ złotych netto, tj. ______________ złotych brutto. 

W przypadku wystąpienia różnicy między treścią oferty, a zakresem faktycznie wykonanej usługi, w 

szczególności w zakresie ilości osób lub usług towarzyszących pierwotnie zawartych w treści oferty 

Wykonawca może domagać się wypłaty wynagrodzenia jedynie w zakresie faktycznie poniesionych 

kosztów. Wynagrodzenie należne w takim przypadku wykonawcy pomniejszone zostanie o koszty jakie 

Wykonawca miał możliwość bądź faktycznie otrzymał zwrotnie  w związku z rezygnacją. 

2. Zapłata kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 



 

3. Podstawę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 stanowi Protokół Odbioru podpisany bez uwag 

i zastrzeżeń przez obie strony i szczegółowo opisany w § 4 umowy. 

4. Fakturę należy wystawić na: 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113 

Regon: 356372852  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze przez 

Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy, a także 

wynagrodzenie za przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do opracowań stworzonych przy 

realizacji misji gospodarczej. 

8. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury Wykonawcy jest 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113 

Regon: 356372852 

 

§ 4 

1. Wszelkie koszty związane z organizacją i realizacją misji ponosi Wykonawca. 

2. Z realizacji zadania Wykonawca przygotuje Protokół Odbioru określający szczegółowo sposób 
realizacji poszczególnych elementów zadania. Protokół zostanie dostarczony Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia przedmiotowej misji. 

3. Protokół Odbioru zawierać będzie: 

1) dzień i miejsce odbioru Protokołu, 

2) informację o przebiegu misji – raport z misji 

3) informację o braku albo o zaistnieniu wad w wykonaniu usługi, 

4) program misji, 

5) dokumentację fotograficzną z przebiegu misji; 

6) listy obecności uczestników misji na poszczególnych punktach programu  

 



 

7) listy obecności  MŚP uczestniczących w warsztatach  

8) ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników misji (dostarczone uprzednio przez 
Zamawiającego 

4. Stwierdzone w protokole odbioru wady lub braki przy realizacji poszczególnych elementów misji 
stanowią podstawę do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia za tę część zamówienia. 

5. Osobą uprawnioną do popisania Protokołu Odbioru po stronie Zamawiającego jest 
……………………….. 

6. Osobą uprawnioną do popisania Protokołu Odbioru po stronie Wykonawcy jest 
.................................................................................................................................… 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że wykona przedmiot umowy terminowo, rzetelnie przy zachowaniu 
należytej staranności. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: współdziałania z 
Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy, dotrzymywania obustronnie 
ustalonych terminów, a Zamawiający do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i 
dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz że posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne, 
techniczne, intelektualne oraz finansowe gwarantujące wykonanie przedmiotu zamówienia terminowo, 
rzetelnie z dołożeniem najwyższej staranności. 

§ 6 

1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części prac podwykonawcom w ramach umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców tak, jak za swoje działania lub zaniechania. 

§ 7 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 

zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również 

wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron. 

2. Osobą upoważnioną do współdziałania z Wykonawcą oraz odpowiedzialną za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest ….   tel.: .........................., e.mail: 

.................................., 

3. Osobą upoważnioną do współdziałania z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za prawidłową 

realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest ..........................tel.: .................... mail: 

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

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 



 

5. Korespondencja między Stronami, w tym w szczególności dotycząca sposobu realizacji Umowy 

odbywać się będzie na adres e-mailowy Zamawiającego, adres e-mailowy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków zgodnie z treścią niniejszej Umowy, 

sumiennie i odpowiedzialnie oraz w sposób odpowiadający ogólnie przyjętym zasadom staranności oraz 

do niepodejmowania działań na niekorzyść Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywanych przez siebie 

obowiązków. 

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować sposób wykonywania powierzonych 

Wykonawcy obowiązków. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne odpowiednio: 

1) W sytuacji niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. a), 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2) W razie niedochowania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit.a) w 

stosunku do terminu określonego w § 2 zd.1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) w stosunku do 

terminu wskazanego w § 1 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

4) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

5) W przypadku nienależytego wykonania zadań, o których mowa w SOPZ w dziale I pkt. 13 ppkt. 1-12 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde nienależycie wykonane zadanie z 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6) Za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 5 pkt: 1-3, 5-6 podlegają sumowaniu. 

7. Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania w tym zakresie przez 

Zamawiającego. 

 



 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku przewidywanym w Kodeksie Cywilnym oraz 

ponadto w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

2) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji umowy, 

3) wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z jej zapisami – po uprzednim 

pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do jej prawidłowego wykonania. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem Umowy Strony poddają ewentualne spory 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

§11 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w związku 

z wykonywaniem umowy, niezależnie od formy zdobycia tych informacji i ich źródła, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować jako poufną. 

 



 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień pkt 

1 i 2 przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu 

na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą. 

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy, a potrzeba ich wprowadzenia 

może wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

2) zmian danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie; 

3) skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

 

§ 13 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych i ustawę Kodeks cywilny oraz w przypadkach podstawowych naruszeń 

przez Wykonawcę umowy, a w szczególności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Do podstawowych naruszeń niniejszej umowy zalicza się niewykonanie umowy  w umówionym 

terminie (określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie oraz ). 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstaw do jego dokonania i musi 

zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku określonym ust. 2 niniejszego paragrafu, odstąpienie może nastąpić bez uprzedniego 

wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca w ciągu 7 dni zwróci Zamawiającemu wszelkie 

materiały i dokumenty otrzymane w toku wykonywania umowy. 

 

§ 14 Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy, Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w 

szczególności za  niewykonanie lub niewłaściwego wykonanie umowy uznaje się nie dotrzymanie 

terminów określonych w umowie. 

 



 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku polisy OC w ogóle lub przedłożenia polisy 

OC w wysokości niższej niż zadeklarowana w ofercie Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną 

w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód. 

 

§ 15 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

Za Zamawiającego        Za Wykonawcę 

 


