
 
                     

 
 

 

 

 
Rzeszów, dn. 09 marca 2022 r. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Fundacja Instytut Regionalny 
Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów  
tel./fax. 17 850 01 87  
e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

poniżej 50 000,00 PLN netto 
 
 

 
Szanowni Państwo,  
w związku z realizacją zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” sfinansowanego ze 
środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 
ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, 
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty, której przedmiotem będzie opracowanie i druk dwóch 
numerów czasopisma poświęconego dziedzictwu kulturowemu Karpat.  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w toku realizacji zadania „Karpacki 
Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” z zachowaniem zasady konkurencyjności. 
   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie dotyczy opracowania i druku dwóch numerów czasopisma poświęconego 
dziedzictwu kulturowemu Karpat na potrzeby realizacji zadania „Karpacki Uniwersytet Ludowy 
(KarpatUL)” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego. 

3. Zamówienie należy wykonać w terminie najpóźniej do 15 grudnia 2022 r.  
 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawcy zobowiązani są do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi  
w zapytaniu ofertowym. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (forma 

potwierdzenia: wypis z CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności  

 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (forma potwierdzenia - załącznik nr 4), 

 posiadają warunki ekonomiczne i finansowe pozwalające na zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia oraz nie są w stanie likwidacji lub ogłoszenia upadłości (forma 

potwierdzenia - załącznik nr 2), 

 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi (forma potwierdzenia - załącznik nr 2), 



 
                     

 
 

 

 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) (forma potwierdzenia - załącznik nr 2), 

 spełniają warunki udziału w postepowaniu: 
- wykażą iż w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, prowadzili działalność wydawniczą, 
wydając publikacje w formie papierowej lub elektronicznej lub prowadząc działalność 
portali internetowych – min. 3 (forma potwierdzenia: wykaz zrealizowanych 
przedsięwzięć – załącznik nr 3). 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które zostaną 
zaangażowane w jego realizację, a które: 
a) posiadają wykształcenie z zakresu co najmniej 2 różnych dyscyplin naukowych: 

archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o 
kulturze i religii, nauki o sztuce, architektura i urbanistyka, geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki 
socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku i jednocześnie, 

b) posiadają dorobek naukowy lub popularnonaukowy w danej dyscyplinie 
naukowej: min. 3 publikacje dotyczące pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego 
(w przypadku każdej z osób: (forma potwierdzenia: załącznik nr 4)). 

3. Wykonawca musi posiadać gotowość i sposobność wykonania zamówienia w zakładanym 
terminie. 

4. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym lub Założycielem Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć:  
a) osobiście lub pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji Instytut Regionalny na adres:  
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów  

lub 

b) drogą elektroniczną (dokumenty podpisane podpisem elektronicznym lub skan 
wymaganych dokumentów) na adres e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com 

2. Termin składania ofert upływa 17.03.2022 r. o godz. 10:00 
3. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.03.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego. 
5. W przypadku wątpliwości lub niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo zadania 

dodatkowych pytań. Oferent powinien udzielić odpowiedzi niezwłocznie, we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, oferta zostanie 
odrzucona.  

6. W przypadku skierowania pytań do Oferenta/Oferentów, rozstrzygnięcie nastąpi 
w następnym dniu roboczym, po dniu, jaki został wskazany na złożenie wyjaśnień.  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Kompletna oferta musi zawierać:  



 
                     

 
 

 

 

1) wypis z CEIDG/KRS lub inne potwierdzenie prowadzenia działalności w zakresie 

wydawania czasopism i pozostałych periodyków, 

2) formularz ofertowy (załącznik nr 2), 

3) wykaz zrealizowanych przedsięwzięć (załącznik nr 3), 

4) wykaz doświadczenia oraz wykaz osób, pozostających w dyspozycji, które zostaną 

zaangażowane w wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4) 

5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 5) 

 

 

2. Kryterium cenowe – max. 60 pkt. 

 
Cena oferty przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w następujący sposób: 
 
Cena oferty = cena brutto jednostki przeliczeniowej w ramach badanej części przedmiotu 
zamówienia. 

 
 
Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 
 

Liczba punktów = 
Cena najniższa 

x 60 
Cena oferty badanej 

 
Maksymalną ocenę – 60 pkt. w kryterium cenowym otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe 
oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według powyższego wzoru. 
 
W cenę należy liczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 
podania ceny netto powiększonej o obowiązujący VAT. 

 
3. Kryterium doświadczenie – max. 40 pkt. 
 

Ocena punktowa poszczególnych ofert dokonana zostanie w następujący sposób: 
 

Liczba punktów = 

Liczba wskazanych publikacji  

w załączniku nr 4 w badanej ofercie 
x 40 

Największa liczba wskazanych publikacji 

w załączniku nr 4  

 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 
5. W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać 

Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 
6. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  

 



 
                     

 
 

 

 

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

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z prawem,  
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji,  
c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
d) będzie zawierała rażąco niską cenę, 
e) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 

oświadczeń lub podpisów.  
 

WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
I. W związku z wystąpieniem siły wyższej pod warunkiem, że: 

a) zmiana taka nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, 
b) konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.  
II. W przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta 
nastąpiła na skutek zmiany terminu realizacji projektu. 

2. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Oferenta w ofercie.  
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, 

którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie 
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. 
4. Pytania należy kierować na adres, e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com 

 

KLAUZULA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Regionalny  

z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów, NIP 8133708191, tel. 17 852 85 26, e-
mail: fundacja.instytut.regionalany@gmail.com,  

 z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: 
fundacja.instytut.regionalany@gmail.com lub pod numerem telefonu 17 852 85 26, 



 
                     

 
 

 

 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie strony 
internetowej, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Załącznik nr 2: Formularz oferty 

 Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć  

 Załącznik nr 4: Wykaz doświadczenia oraz wykaz osób, pozostających w dyspozycji, które 
zostaną zaangażowane w wykonanie przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 


