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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/OW/PLGD 
z dnia 29.03.2019 r. 

 

Dotyczy: Zebranie danych z każdej gminy z obszaru Podhalańskiej LGD i wykonanie fotografii.  

 

Zamawiający: 
Podhalańska Lokalna Grupa Działania  
Siedziba: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin  
Biuro/adres do korespondencji: ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary 
KRS: 0000250669, REGON: 120228552, NIP: 7361635769  

Tel. 18-20-11-543  
www.podhalanska.pl  
 

1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zebranie danych dotyczących producentów, twórców oraz innych 

organizacji, firm i instytucji posiadających w swojej ofercie produkty spożywcze, zlokalizowanych 

na obszarze Podhalańskiej LGD, tj. z Gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin 

i Szaflary oraz wykonanie fotografii, w tym:  
 

a) przygotowanie we współpracy z Podhalańską LGD wzoru ankiety dla twórców/producentów 

b) zdobycie wykazów twórców/producentów i telefoniczne ustalenie chętnych do objęcia promocją 

oraz deklarujących chęć współpracy przy tworzeniu sieci współpracy 

c) wykonanie minimum 30 wywiadów w terenie na obszarze Podhalańskiej LGD wraz 

z wypełnieniem minimum 30 ankiet zawierających informacje o producencie/wytwórcy oraz zgodę 

producenta/wytwórcy na publikację informacji i zdjęć w folderze oraz na stronie Podhalańskiej LGD 

d) wykonanie profesjonalnych fotografii wraz z przekazaniem praw autorskich do nich 
 

e) utworzenie bazy danych twórców/producentów, wprowadzenie danych z przeprowadzonych 

ankiet oraz zdjęć do komputera w formie elektronicznej edytowalnej oraz nagranie ich na nośniku 

danych  

 

1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu 

zamówienia oraz cenę dla każdej z pozycji z punktu 1.1 a-e, zgodnie z załączonym do zapytania 

wzorem oferty.  
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1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

 

2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do dnia 

15.05.2019 r. Miejsce: obszar Podhalańskiej LGD, tj. Gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, 

Kościelisko, Poronin i Szaflary. Dokładne terminy wykonywania poszczególnych pozycji z punktu 1.1 

zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy. 

 

3.WARUNKI PŁATNOŚCI  

Warunki płatności zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.  

 

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada:  

a) doświadczenie w zakresie badań rynku    

b) komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym utworzenie elektronicznej, edytowalnej 

bazy danych i nagranie jej oraz wykonanych zdjęć na elektroniczny nośnik danych 

c) aparat fotograficzny umożliwiający wykonanie wysokiej jakości zdjęć 

 

5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:  

5.1 W celu potwierdzenia, że Oferent posiada doświadczenie do ofert należy załączyć odpowiednią 

dokumentację.  

 

6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:  

6.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, zgodną ze wzorem zamieszczonym 

w ogłoszeniu wraz z zapytaniem ofertowym i dostarczyć ją do biura Podhalańskiej LGD wraz z wyżej 

wymienionymi załącznikami.  

 

7.KRYTERIA WYBORU OFERT:  

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni wymogi postawione przez Zamawiającego 

i zaoferuje najniższą cenę. 
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8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

8.1 Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego – 

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, ul. Orkana 37c, 34-424 Szaflary lub elektronicznie na adres 

info@podhalanska.pl 

8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2019 r. o godzinie 15:00 – liczy się data oraz 

godzina wpłynięcia do Podhalańskiej LGD 

8.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 09.04.2019 r. Zamawiający ogłosi wyniki na stronie 

internetowej www.podhalanska.pl oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę w celu omówienia szczegółów. 

 

9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było 

przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE  

10.1 Oferty, które wpłyną do Podhalańskiej LGD niekompletne lub po terminie składania ofert, 

nie będą rozpatrywane 

10.2 Oferentom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe 

 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI  

Paulina Kwak, tel. 18-20-11-543, e-mail: p.kwak@podhalanska.pl  
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania 
najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy do rozeznania rynku i nie będzie zobowiązujące  
dla Podhalańskiej LGD do złożenia Zamówienia. 
 

Zadanie objęte zapytaniem realizowane jest w ramach operacji pt. „Podhalański produkt lokalny – 
integracja branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu”, cel operacji: 
wzmocnienie kapitału społecznego w zakresie integracji branż mających znaczenie dla sprzedaży i 
promocji produktów lokalnych na terenie Podhalańskiej LGD poprzez wspólny wyjazd studyjny, 
stworzenie bazy producentów oraz promocję produktów lokalnych na targach.  
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