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Waliszewice, dnia 16 kwietnia 2018 r. 
 
Sygnatura: 1/2018      
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  

ORGANIZACJĘ TRZECH WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH DRÓB W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
W RAMACH ZADANIA PT.: DIETA DROBIOWA ZAWSZE ZDROWA 

 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 
Goszczanów 98-215, Waliszewice 19 
E-mail: kontakt@innowatorzywsi.pl 
 
 

I. OPIS I CEL PROJEKTU 
Rynek mięsny w Polsce  należy do najważniejszych segmentów rynku żywnościowego. 
Mięso to główne źródło białka w diecie przeciętnego Polaka. Pochodzi z niego aż ok. 35% 
całego spożywanego białka i  ok. 28% tłuszczu. Szczególne znaczenie w strukturze 
rodzajowej rynku mięsnego zyskuje drób, który wyprzedził wieprzowinę, mającą dotąd 
podstawowe znaczenie w spożyciu mięsa kulinarnego w Polsce. W okresie 2000–2016 
obserwuje się systematyczny wzrost krajowej konsumpcji mięsa drobiowego. Zwiększyła się 
ona z 14,7 kg do 28,3 kg na 1 mieszkańca rocznie, tj. o 92,5%. Udział drobiu w strukturze 
całkowitego spożycia mięsa wynosi obecnie ok. 37%. Przyczyną tego jest coraz większa 
dostępność produktów drobiarskich na rynku oraz zauważalna zmiana zwyczajów 
żywieniowych Polaków, będąca następstwem działań mających na celu promowanie 
zdrowej żywności. 
  
Poprzez kampanię promocyjną chcemy zwiększyć świadomość konsumentów polegającą na: 
 

• Wzroście spożycia mięsa drobiowego w Polsce; 
• Zwiększeniu wiedzy konsumentów na temat walorów odżywczych i 

prozdrowotnych w zróżnicowanej diecie opartej o mięso pochodzenia drobiowego; 
• Zmianie świadomości konsumentów poprzez działania informacyjne kierowane do 

konsumentów; 
• Zwiększeniu mody na mięso drobiowe. 

 
W ramach walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży projekt ma na celu edukację 
zmierzającą do kształtowania wśród nich poprawnych nawyków żywieniowych oraz 
zwiększenie ich wiedzy o wartościach odżywczych mięsa drobiowego poprzez wskazanie 
różnorodności jej przygotowania oraz zastosowania.  
Chcemy pokazać, że dobrze skomponowany posiłek zawierający w sobie mięso drobiowe 
połączone z warzywami w pełni zaspakaja niezbędne potrzeby młodego organizmu  
w niezbędne składniki. 
Naszym celem jest uświadomienie młodemu pokoleniu i wypracowanie świadomości 
prawidłowego odżywiania się i konieczności uwzględniając w codziennej diecie wszystkich 
składników zdrowej diety w której komponentem jest między innymi mięso drobiowe. 
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym wydarzeń z okazji Dnia Dziecka  
w następujących lokalizacjach i terminach: 
- 28.05.2018 r. w Uniejowie, 
- 1.06.2018 r. w Łęczycy, 
- 3.06.2018 r. w  Opocznie. 

 

I. Przedmiot Zamówienia 

1) Przygotowanie i organizacja eventu w Uniejowie; 

2) Przygotowanie i organizacja stoiska w ramach eventu w Łęczycy; 

3) Przygotowanie i organizacja stoiska w ramach eventu w Opocznie; 

4) Działania marketingowe w social media; 

5) Opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych; 

6) Przygotowanie ankiet oraz przeprowadzenie badania; 

7) Obsługa fotograficzna oraz video. 

 

 

II. Szczegółowy opis elementów Zamówienia 

1) Przygotowanie i organizacja eventu w Uniejowie: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie oraz obsługę wydarzenia z okazji dnia dziecka 

w Uniejowie w dniu 28 maja 2018 r. Teren zostanie udostępniony Wykonawcy bezpłatnie, w tym 2 

pełnowymiarowe boiska do przeprowadzenia turnieju piłki nożnej. 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: zaproszenie i rekrutacja uczestników, którymi będą dzieci ze 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Wykonawca zwróci koszty 

transportu wszystkim szkołom, które przyjadą autokarem na miejsce eventu. Maksymalna liczba 

uczestników wyniesie 2500 osób. W ramach organizacji eventu należy zapewnić: profesjonalną 

obsługę sędziowską turnieju piłki nożnej oraz nagrody dla zwycięzców turnieju. Ponadto Wykonawca 

zapewni: animatorów w liczbie odpowiedniej do skali wydarzenia oraz infrastrukturę w postaci 

zadaszonej sceny z odpowiednim nagłośnieniem, namioty do przeprowadzenia gier i zabaw oraz 

infrastruktury do konsumpcji przygotowanych posiłków. 

Zadaniem Wykonawcy będzie zaproszenie zespołu muzycznego wykonującego muzykę dla dzieci 

oraz rozpoznawalnego w mediach kucharza, który stworzy pokaz przyrządzania potraw z mięsa 

drobiowego. 

Przyrządzone potrawy zostaną przekazane do degustacji uczestnikom. Do zadań Wykonawcy należy 

zapewnienie sprzętu i wyposażenia zgodnego z potrzebami wybranego kucharza. Dodatkowo 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup porcji mięsa w ilości 2500 szt. oraz zakup naczyń 

jednorazowych do degustacji (m.in.: kubki, talerze, widelce). Zostaną przeprowadzone konkursy o 

tematyce związanej z drobiem, w ramach których Wykonawca zapewni nagrody dla zwycięzców i 

upominki dla uczestników. Propozycja nagrody musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do otrzymania pozwolenia na zajęcie wskazanego terenu oraz do 

przygotowania i przystosowania wyznaczonego terenu do zorganizowania Wydarzenia. Po 
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zakończeniu imprezy wyznaczony teren musi zostać posprzątany i doprowadzony do stanu 

pierwotnego. 

W celu zorganizowania dnia dziecka Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia 

odpowiednich dokumentów, które umożliwią organizację całej imprezy. Wykonawca jest 

zobowiązany do otrzymania niezbędnych pozwoleń, a także spełnienia wymogów odpowiednich 

przepisów wynikających z organizacji imprezy masowej. 

Wykonawca wyznaczy Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przebieg wydarzenia.  

 

2) Przygotowanie i organizacja stoiska w ramach eventu w Łęczycy: 

W dniu 1 czerwca na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy organizowany jest festyn z okazji święta 

najmłodszych Łęczycan. Podczas festynu Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie 

przestrzeni oraz przygotowanie strefy z zabawami i zajęciami edukacyjnymi dla dzieci i rodziców, 

których tematem przewodnim będzie drób i zdrowe odżywianie z wykorzystaniem mięsa 

drobiowego. Wykonawca musi zapewnić namiot (3x2m) z wyposażeniem (w tym nagłośnienie) oraz 

animatorów (4 osoby) do zabaw z dziećmi. Dodatkowo Wykonawca będzie odpowiedzialny za zakup 

porcji mięsa w ilości 2000 szt. oraz zakup naczyń jednorazowych do degustacji (m.in.: kubki, talerze, 

widelce). 

Zadaniem wykonawcy będzie zaproszenie rozpoznawalnego w mediach kucharza, który stworzy 

pokaz przyrządzania potraw z mięsa drobiowego.  Przyrządzone potrawy zostaną przekazane do 

degustacji uczestnikom wydarzenia. Należy zapewnić sprzęt i wyposażenie zgodne z potrzebami 

wybranego kucharza. W ramach obsługi eventu Wykonawca zapewni obecność dietetyka, który 

będzie prowadził darmowe konsultacje dla zainteresowanych. Zostaną przeprowadzone konkursy o 

tematyce związanej z drobiem, w ramach których Wykonawca zapewni nagrody dla zwycięzców i 

upominki dla uczestników. Propozycja nagrody musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Wykonawca wyznaczy Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przebieg wydarzenia. 

 

3) Przygotowanie i organizacja stoiska w ramach eventu w Opocznie: 

W dniu 3 czerwca odbędzie się w Opocznie MARSZ DLA ZYCIA I RODZINY oraz PROFILAKTYCZNY 

FESTYN INTEGRACYJNY „RAZEM DLA WAS BEZPIECZNIE”. Podczas eventu Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za zapewnienie przestrzeni oraz przygotowanie strefy z zabawami i zajęciami 

edukacyjnymi dla dzieci i rodziców, których tematem przewodnim będzie drób i zdrowe odżywianie z 

wykorzystaniem mięsa drobiowego. Wykonawca musi zapewnić strefę gier i zabaw wraz z 

potrzebnym wyposażeniem oraz animatorów (4 osoby) do zabaw z dziećmi. Dodatkowo Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za zakup porcji mięsa w ilości 2000 szt. oraz zakup naczyń jednorazowych do 

degustacji (m.in.: kubki, talerze, widelce). 

Zadaniem wykonawcy będzie zaproszenie rozpoznawalnego w mediach kucharza, który stworzy 

pokaz przyrządzania potraw z mięsa drobiowego. Przyrządzone potrawy zostaną przekazane do 

degustacji uczestnikom. Należy zapewnić sprzęt i wyposażenie zgodne z potrzebami wybranego 
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kucharza. W ramach obsługi eventu Wykonawca zapewni obecność dietetyka, który będzie 

prowadził darmowe konsultacje dla zainteresowanych. Zostaną przeprowadzone konkursy o 

tematyce związanej z drobiem, w ramach których Wykonawca zapewni nagrody dla zwycięzców i 

upominki dla uczestników. Propozycja nagrody musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Wykonawca wyznaczy Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za przebieg wydarzenia. 

 

4) Działania marketingowe w social media: 

Od Wykonawcy wymaga się przeprowadzenia kampanii promocyjnej w postaci obsługi wydarzenia 

utworzonego w serwisie społecznościowym Facebook lub równoważnym. Kampania będzie polegała 

na przygotowaniu narzędzi i materiałów w postaci postów (tekst, grafika, wideo) o charakterze 

promocyjnym, reklam, komunikacji z użytkownikami, realizacji założonych wskaźników. Do zadań 

Wykonawcy będzie należało monitorowanie skuteczności prowadzonych działań i w razie potrzeby 

podjęcie dodatkowych aktywności mających na celu poprawę efektywności. Głównym celem 

kampanii reklamowej w mediach społecznościowych będzie uzyskanie wysokich wskaźników 

zaangażowania użytkowników oraz utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji drobiu w Polsce. 

 

5) Opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych: 

Przygotowanie pod kątem graficznym oraz merytorycznym materiałów promocyjno-informacyjnych. 

W materiałach zostaną zawarte informacje dotyczące walorów zdrowotnych mięsa drobiowego 

pochodzącego z Polski, przepisy kulinarne itp. Materiały będą dystrybuowane wśród uczestników 

eventów nieodpłatnie. Zamawiający wymaga następujących materiałów promocyjno-

informacyjnych: 

a) folder informacyjny dla dzieci i rodziców (8 stron A5); 

b) zaproszenia dla szkół (100 szt., format DL); 

c) materiały do kącika dla dzieci; 

d) system ekspozycyjny typu roll-up (3 szt.). 

Pierwsze projekty graficzne należy przedstawić w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. 

Zamawiający w ciągu dwóch dni zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionych projektów. 

Wykonawca będzie miał 2 dni na naniesienie poprawek. Dana procedura będzie obowiązywała, aż do 

momentu ostatecznej akceptacji projektów przez Zamawiającego. 

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do wykonanych 

materiałów. 

Wykonanie i dostarczenie na miejsce eventów materiałów promocyjno-informacyjnych: 

a) folder informacyjny 8 stron A5, oprawa zeszytowa, papier o minimalnej gramaturze 200g/m2, 

nadruk 4+4, nakład 6000 sztuk. Dostarczenie po 2000 szt. na każdy event. 
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b) zaproszenie dla szkół, format A4 składany do DL, papier o minimalnej gramaturze 120g/m2, 

nadruk 4+4, nakład 100 sztuk. Wykonawca będzie również odpowiadał za wysyłkę zaproszeń. 

 

c) Zapewnienie materiałów (w liczbie 350 sztuk każde), które posiadają odpowiednie atesty tj.: 

1. zapewnienie malowanek (w formacie A4 – motywy z bajek, zwierzęce, przyrodnicze); 

2. kredki ołówkowe (minimum 12 kolorów do wyboru); 

lub inne materiały, które posłużą do twórczych zabaw dla dzieci. 

Materiały tj. malowanki, kredki itp. muszą być w stanie nieużywanym w momencie otwarcia każdej 

ze stref. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów podczas jednego z eventów należy 

uzupełnić braki przed kolejnym wydarzeniem. 

d) system ekspozycyjny typu roll-up, aluminiowa kaseta z mechanizmem rolującym, składany maszt 

wykonany z aluminium, plansza graficzna (druk pełno kolorowy), torba transportowa. Wymiary: 100 

x 200 cm. Ilość: 3 sztuki. 

 

6) Przygotowanie ankiet oraz przeprowadzenie badania efektywności zadania: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników 

eventów oraz opracowanie wyników wraz z ich analizą. Zamawiający wymaga minimum 500 

wypełnionych kwestionariuszy z Uniejowa oraz po 250 z Łęczycy i Opoczna. 

Wydruk materiałów: ankieta 2 strony A4 na papierze minimum 80g/m2, nadruk 4+4, nakład: 1000 

sztuk. 

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do wykonanych 

materiałów. 

 

7) Obsługa fotograficzna oraz video: 

W ramach usługi Wykonawca zapewni profesjonalnego fotografa oraz zespół filmowy podczas 3 

Wydarzeń (Uniejów, Łęczyca, Opoczno). Zadaniem Wykonawcy będzie udokumentowanie 

najważniejszych elementów wydarzeń / pokazów odbywających się zarówno na stoisku 

Zamawiającego, jak również w ramach każdego z wydarzeń. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 100 zdjęć z Uniejowa oraz po 30 zdjęć z Łęczycy i Opoczna. 

Dodatkowo Wykonawca przygotuje reportaż filmowy w postaci trzech 30 sekundowych (+/- 5 sek.) 

spotów, po jednym z każdego wydarzenia oraz jednego 3 minutowego (+/- 5 sek.) filmu, który będzie 

podsumowaniem wszystkich eventów.  

3 spoty muszą zostać jednorazowo wyemitowane w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym. 

Scenariusz spotów zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Produkcja, w tym montaż, lektor, 

udźwiękowienie,  stanowiącego relację wraz z elementami podsumowania z wydarzeń odbywających 

się w ramach projektu; kodowanie H.264/MPEG-4, full HD, mp4. 
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Gotowe zdjęcia oraz spoty powinny zostać przekazane Zamawiającemu na płycie DVD lub nośniku 

typu pendrive w terminie do 7 dni od dnia zakończenia wizyty. W cenie usługi Wykonawca zapewni 

przekazanie praw autorskich i pokrewnych do wykonanych materiałów. 

 

III. MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROJEKTU 

Polska, od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

 

IV. GRUPA DOCELOWA 

Kampania będzie kierowana do poniższych Grup docelowych:  

 TG 1 - konsumenci (osoby odpowiedzialne za zakupy domowe w tym kobiety  

w wieku 20 - 55+ [wg badań statystycznych przeprowadzonych przez CEBOS kobiety 

najczęściej kupują w sklepach, na bazarach], mężczyźni [robią zakupy przez internet], osoby 

dbające o zdrowy styl życia, uprawiający sport; 

 TG 2 - młodzież szkół podstawowych. 

 

V. BUDŻET PROJEKTU 

UWAGA! Istnieje możliwość zmiany wysokości kosztów ujętych w poniższym wykazie, dopuszczając 

ich odchylenia o nie więcej niż 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów objętych zmianą. 

Przy czym łączna kwota przeznaczona na wykonanie zadania nie może zostać przekroczona. 

Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działania: 

Działanie Szczegółowy wykaz pozycji 
Kwota 

brutto 

Reklama w telewizji, radio, 

prasie lub innych mediach 
Utworzenie wydarzenia na portalu społecznościowym  Facebook 7 000,00 zł 

Przygotowanie stoisk i 

materiałów informacyjno-

promocyjnych 

Opracowanie materiałów promocyjnych, w tym opracowanie 

merytoryczne, graficzne i zakup zdjęć do broszury informacyjnej 

dla dzieci i rodziców 

6 500,00 zł 

Najem powierzchni 

informacyjno-promocyjnych 

Przygotowanie eventu promocyjnego w Termy Uniejów z 

udziałem gwiazdy muzyki dziecięcej, animatorów zabaw oraz 

znanego kucharza prezentującego potrawy z wykorzystaniem 

mięsa drobiowego. Scena nagłośnienie, pozwolenia, scenariusz 

imprezy 

oraz 

Przygotowanie eventu promocyjnego w Łęczycy z udziałem 

animatorów, dietetyka oraz znanego kucharza prezentującego 

potrawy przygotowane z wykorzystaniem mięsa drobiowego. 

125 000,00 

zł 
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Namiot z wyposażeniem, nagłośnienie, scenariusz imprezy, 

animatorzy. 

oraz 

Przygotowanie eventu w Opocznie promocyjnego z udziałem 

animatorów, dietetyka oraz znanego kucharza prezentującego 

potrawy przygotowane z wykorzystaniem mięsa drobiowego. 

Publikacja i dystrybucja broszur, 

ulotek, plakatów, zaproszeń i 

innych materiałów informacyjno-

promocyjnych 

• Druk broszury informacyjnej dla dzieci i rodziców w ilości 

6000 szt. 

• Zaproszenia dla szkół w ilości 100 szt. 

• Materiały do kącika dla dzieci (kolorowanki, kredki)  

w ilości 350 szt. 

• Roll-up w ilości 3 szt. 

• Nagrody dla uczestników konkursu – (grupowy wstęp dla 

100 dzieci zwycięskich szkół na baseny TERM UNIEJÓW 

2godz.). 

• Nagrody pocieszenia dla uczestników konkursów - głośnik 

bezprzewodowy w ilości 20 szt. 

50 092,00 

zł 

Badania efektywności zadania 

wykonane przez niezależny 

podmiot 

Pomiar efektywności (ankiety) 

 
2 000,00 zł 

Wynagrodzenie dostawcy 

towarów lub usług, niezbędnych 

do realizacji zadania 

• Wynagrodzenie koordynatora imprez. Nadzór merytoryczny 

oraz formalno – prawny. Gromadzenie dokumentacji 

niezbędnej do rozliczenia wniosku. 

• Przygotowanie degustacji dla uczestników eventu. 

• Zakup porcji mięsa do degustacji – 6500 szt. 

• Zakup naczyń jednorazowych do degustacji (kubki, talerze, 

widelce) – 6000 szt. 

• Wynagrodzenie rozpoznawalnego kucharza. 

• Transport dzieci z szkół. Szkoła – Uniejów – Szkoła. 

• Obsługa wideo (operator, fotograf, montaż filmu 

podsumowującego na Youtube). 

• Reportaż z imprezy oraz 3 emisje w TVP oraz TVP 

Regionalna. 

100 088,00 

zł 

ŁĄCZNA KWOTA  
(włączając wynagrodzenie Wykonawcy) 

290 680,00 

zł 

 
 
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się spełnieniem warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 
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a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na 

przygotowaniu oraz organizacji eventu o wartości minimalnej 250.000,00 zł brutto.  

b) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe, która ma doświadczenie w 

koordynacji co najmniej 1 eventu o wartości minimalnej 250.000,00 zł brutto w okresie 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie oświadczenia wykonawcy metodą spełnia/nie spełnia. 

Jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę. 

 

 

VII. PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY 
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

6. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. Oferta ze zmianami będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. Oferent wycofując 

ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do 

jego reprezentacji. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury lub zmiany warunków (np. 

wydłużenia terminów) bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów. Z tytułu 

odwołania postępowania lub zmiany jego warunków Oferentom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia. 

9. Prowadzący postępowanie nie zwraca kosztów przygotowania ofert. 

10. Decyzje Zamawiającego w kwestii oceny i wyboru są ostateczne i nieodwołalne. 

11. W przypadku odmowy podpisania umowy na realizację zamówienia pomiędzy wyłonionym 

Wykonawcą a Stowarzyszeniem Innowatorów Wsi lub zaistnienia po stronie Wykonawcy czynników 

uniemożliwiających podpisanie Umowy lub realizację Usługi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wyłonienia jako Wykonawcy tego Oferenta, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

12. Dokumenty przesłane do Stowarzyszenia Innowatorów Wsi w ramach postępowania nie 

podlegają zwrotowi. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wyłonionym w 

postępowaniu Wykonawcą bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują w 

stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. 

14. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) niespełnione zostały warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 

„wymagania dotyczące oferentów”, 
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c) różnice w pozycjach kosztowych przekroczą 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

(zgodnie z §9 rozporządzenia MRiRW z  dnia  26  czerwca 2017  r.), 

d) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 

e) oferentem jest osoba fizyczna, o której mowa w §8 ust.3 rozporządzenia MRiRW z  dnia  26  

czerwca 2017  r. 

 

VIII. KRYTERIA FORMALNE 
Zgłoszenie powinno zawierać formalną deklarację o gotowości do przeprowadzenia 

projektu, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy (przy konsorcjum 

dokumentację podpisuje lider konsorcjum) wraz z następującymi dokumentami: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2. wykaz usług oraz osób, które spełniają wymagania dotyczące Oferentów. Usługi muszą 

zostać potwierdzone referencjami lub potwierdzeniem należytego wykonania usługi. 

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy rozstrzygnięta zostanie decyzją Komisji 

składającej się z przedstawicieli Stowarzyszenia Innowatorów Wsi wśród firm, które w 

podanym terminie dostarczą kompletne zestawy dokumentów. 

 

 

IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na 
Zamawiającego w następujący sposób: 

 
 

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 
Goszczanów 98-215, Waliszewice 19 

 
OFERTA NA  

ORGANIZACJĘ TRZECH WYDARZEŃ PROMUJĄCYCH DRÓB W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
Nr postępowania 1/2018 

 
Nie otwierać przed: 23.04.2018 r. godz. 12:30 

 
 
Koperta winna być również opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie 
mogły być zwrócone Wykonawcom.  
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:00 
Otwarcie ofert odbędzie się 23.04.2018 r. o godz. 12:30. 
 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
Termin związania z ofertą  - 30 dni. 
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XI. KRYTERIA OCENY 
Przy wyborze oferty Zamawiający, będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

Nr Nazwa Kryterium Waga 

1. Cena brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 60 pkt. 

2. Doświadczenie Koordynatora projektu 30 pkt. 

3. Dodatkowy wydruk broszury informacyjnej 10 pkt. 

 
1. Cena – 60 pkt. 

Kryterium cena (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto 

wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze 

wzorem: 

 

Cn 
C = ---------------------- x 60 pkt. 

Cb 
 

Gdzie: 

C  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

Cn – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
2. Doświadczenie osoby, posiadającej kompetencje w organizacji wydarzeń / eventów o 

minimalnej wartości brutto 250.000,00 PLN – 30 pkt.  

Wykonawca otrzyma 0 pkt. - gdy wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia 

koordynowała 1 usługę polegającą na organizacji wydarzeń/eventów. 

Wykonawca otrzyma 15 pkt. - gdy wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia 

koordynowała 2 usługi polegające na organizacji wydarzeń/eventów. 

Wykonawca otrzyma 30 pkt. - gdy wykaże, że osoba skierowana do realizacji zamówienia 

koordynowała 3 i więcej usług polegających na organizacji wydarzeń/eventów. 

W celu wykazania doświadczenia Koordynatora usług należy wypełnić załącznik nr 6. 

 

3. Dodatkowy wydruk broszury informacyjnej dla dzieci i rodziców opisanej w przedmiocie 

zamówienia – punkt 5, podpunkt „a”, przy zachowaniu ceny za działanie „publikacja i dystrybucja 

broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów informacyjno-promocyjnych” z 

założonego budżetu – 10 pkt. 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. - gdy zapewni wydruk do 50 dodatkowych broszur. 

Wykonawca otrzyma 5 pkt. - gdy zapewni wydruk od 51 do 250 dodatkowych broszur. 

Wykonawca otrzyma 10 pkt. - gdy zapewni wydruk powyżej 250 dodatkowych broszur. 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Za najkorzystniejszą w ramach każdej części zamówienia Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów (1+2+3). 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 



11 
 

cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez 

strony postępowania zawiadomień oraz informacji: 

 pisemnie na adres: 

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 

Goszczanów 98-215, Waliszewice 19 

 drogą elektroniczną na adres: kontakt@innowatorzywsi.pl 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA: 

1) Formularz ofertowy; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4) Wykaz usług; 

5) Wykaz osób; 

6) Wykaz dodatkowego doświadczenia koordynatora. 

 

 

Maria Łuczak – Prezes Zarządu 

Agnieszka Łuczak – Członek Zarządu 

mailto:kontakt@innowatorzywsi.pl

