
Rusiec, 10 maja 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
NA KOMPLESOWĄ ORGANIZACJĘ OPERACJI PT. „SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA W

NADARZYNIE” DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE

I. Nazwa realizowanego projektu:

Zamawiający Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72,
Rusiec              05-830 Nadarzyn NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844
zaprasza  do  składania  ofert  na  kompleksową  organizację  operacji  pt.  „Spartakiada
Przedszkolaka w Nadarzynie”.

II. Opis przedmiotu i zakresu zapytania:

Przedmiotem  zapytania  jest  kompleksowa  organizacja  operacji  pt.  „Spartakiada
Przedszkolaka w Nadarzynie” dla Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
(dalej  LGD).  Operacja  stanowi  imprezę  rekreacyjno-integracyjną  o  charakterze  festynu
przewidzianą  na  ok.  250  osób.  Operacja  obejmuje:  zakup  nie  mniej  niż  250  koszulek  z
nadrukiem,  nie  mniej  niż  100  sztuk  plakatów  informacyjnych,  nie  mniej  niż  20  Medali,
trofeów, dyplomów, nie mniej niż 2 dmuchańców, kręgle do gry (nie mniej niż 20 zestawów),
pachołki (nie mniej niż 20 zestawów), piłki sportowe (nie mniej niż 120 piłek), nie mniej niż
250 porcji w ramach cateringu, nie mniej niż 9 zajęć szkoleniowych dla dzieci i opiekunów
podczas wydarzenia. Operacja stanowi operację własną LGD realizowaną w ramach umowy o
dofinansowanie  zawartej  pomiędzy  Województwem  Mazowieckim  a  LGD  realizowaną  w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez  społeczność”  w ramach działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego w
ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  w  zakresie  Wzmocnienie  kapitału
społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy  społeczności  lokalnej  w zakresie  ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

Celem operacji jest integracja mieszkańców gminy Nadarzyn, Raszyn i Michałowice poprzez
organizację  całodziennej  inicjatywy  sportowo-rekreacyjnej  dla  przedszkolaków  i  ich
rodziców. Operacja skierowana jest do przedszkolaków z placówek przedszkolnych z terenu
Gminy Nadarzyn, Gminy Raszyn i Gminy Michałowice. 

Zakres rzeczowy i finansowy operacji określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym:

Nazwa zadania 
Jedn. miary

Ilość / 
liczba

Uzasadnienie/Uwagi
Źródło ceny i marka, typ lub

rodzaj
Parametr(y)

charakteryzujące(y) przedmiot
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Zakup koszulek wraz z nadrukiem komplet 1

Dla  każdego  z  uczestników
zapewniona zostanie koszulka
promocyjna  z  logo  LGD
Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice.  Zakup nie mniej
niż  250  koszulek. Kwota
oszacowana  na  podstawie
oferty sklepów internetowych.

Projekt i druk plakatów informacyjnych, 
zaproszeń oraz materiałów promocyjnych 
(długopisy, smycze, balony itp.)

komplet 1

Zaproszenia  na  wydarzenie
jest konieczne do przekazania
informacji  o  zakresie  i  grupie
docelowej atrakcji. Planowany
druk  zaproszeń  połowa  A4,
plakaty  informacyjne  format
A2, nie  mniej  niż  100  sztuk
plakatów  w  kolorze  4+4.
Oznakowanie  produktów
zgodnie  z  logotypami  LGD  i
Księgą  wizualizacji  PROW
2014-2020.  Kwota
oszacowana  na  podstawie
oferty sklepów internetowych.

Medale, trofea, dyplomy komplet 1

W ramach wydarzenia planuje
się  wydanie
okolicznościowych  medali,
dyplomów  itp.  dla
uczestników.  Nie mniej niż 20
Medali, trofeów, dyplomów.  

Wypożyczenie dmuchańców komplet 1

Usługa  animacyjna
obejmować  będzie  najem  i
obsługę  dmuchawców  przez
pracownika  technicznego.
Usługa polegająca na montażu
i  demontażu  oraz  obsługę
wszystkich  atrakcji  dla  dzieci:
zjeżdżalnia duża, Pinokio, kule
wodne oraz Euro bungee.  Nie
mniej niż 2 dmuchańców. 

Zakup sprzętu niezbędnego do konkursów, gier 
lub zabaw

komplet 1

Ceny  obejmują  dostawę  i
oznakowanie  logami  LGD  i
PROW  zgodnie  z  Księgą
Wizualizacji. Kręgle do gry (nie
mniej  niż  20  zestawów),
pachołki  (nie  mniej  niż  20
zestawów),  piłki  sportowe
(nie  mniej  niż  120  piłek)
mające  na  celu  aktywizacją
uczestników

Organizacja poczęstunku dla uczestników szt 1

Przygotowanie i zaserwowanie
poczęstunku:  kawa,
ciasteczka,  kiełbasa
grillowana,  napoje  dla
wszystkich  uczestników. Nie
mniej  niż  250  porcji.  Koszt
oszacowany  na  podstawie
planowanej liczby uczestników
250.
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 Usługa prowadzącego wydarzenie  szt 1
Usługa konferansjera, 
prowadzącego spotkanie. 

 Usługa ochrony  szt 1

Usługa obejmuje dozorowanie
sceny i obiektu podczas 
koncertów, ochrona mienia i 
osób. Usługa obejmuje 
pilnowanie porządku 
publicznego i ochrona osób i 
mienia w czasie trwania 
imprezy. Przyjęto koszt 
pracowników ochrony w cenie
brutto ok 30 zł/godz. 

 Usługa ubezpieczenia uczestników  szt 1

Usługa  obejmuje
ubezpieczenie  NNW  dla
uczestników  projektu.  Koszt
oszacowany  na  podstawie
szacowanej liczby uczestników
250 osób. 

 Usługa wywozu nieczystości  szt 1

Utrzymanie czystości  w czasie
wydarzenia. Sprzątanie terenu
po  wydarzeniu,  ew.  wywóz
śmieci,  zamiatanie  –  do
uzgodnienia z zarządcą terenu.
Zamiatanie ręczne odbywa się
przy  użyciu  przyrządów
ręcznych:  szczotek,  grac,
łopat,  mioteł,  itp.  lub  z
użyciem  sprzętu
mechanicznego.  Usługa
obejmować  będzie  zbieranie
nieczystości  polegające  na
zbieraniu  puszek,  butelek,
niedopałków  papierosów,
kapsli,  folii,  kartonów,
papierów,  worków  i
„reklamówek”  (wraz  z
zawartością). 

 
Usługa zabezpieczenia medycznego

 
szt 1

Usługa   świadczenia  opieki
zdrowotnej  w  zakresie
zabezpieczenia  medycznego
wydarzenia.  Wszyscy
pracownicy  Wykonawcy  oraz
osoby,  którymi  Wykonawca
będzie  posługiwał  się  w
trakcie  realizacji  niniejszego
zamówienia,  muszą  posiadać
wymagane  przepisami  prawa
uprawnienia, kwalifikacje oraz
doświadczenie  zawodowe  do
wykonywania  działalności
objętej  niniejszym
zamówieniem.  Na  czas
realizacji  zamówienia
wykonawca  musi  posiadać
ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie  prowadzonej
działalności medycznej. 
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 Usługa przenośnych kabin WC  szt 1

Wywóz nieczystości  płynnych.
Wynajem i serwis nie mniej niż
6  toalet  przenośnych  na
potrzeby wydarzenia. 

Usługa szkoleniowa - zajęcia tematyczne szt 9

Usługa  obejmuje  aktywizację
uczestników. Zajęcia ruchowe,
sportowe,  animacyjne,
koordynacji  ruchowej.  Zajęcia
prowadzone  przez  ekspertów
ds.  animacji  społecznej.  Nie
mniej  niż  9  zajęć
szkoleniowych.  Kryteria
wyboru  wykonawcy  na
podstawie  ceny  i
doświadczenia  realizacji
projektów  animujących  dzieci
lub młodzież. 

Zakres realizowanych wskaźników w ramach operacji:

Wskaźnik
Wartość

docelowa
wskaźnika

Jednostka
miary

wskaźnika
Sposób pomiaru wskaźnika

Liczba wydarzeń innowacyjnych 
animujących integrację lokalnych 
społeczności 

1 sztuk Lista obecności 

Liczba osób, które wzięły udział w 
innych innowacyjnych formach 
animujących integrację lokalnych 
społeczności

150 osoby Lista obecności 

III. Terminy i miejsce realizacji:

Czerwiec 2018 roku. Operacja planowana do realizacji na terenie szkoły podstawowej w 
Ruścu (hale sportowe) lub teren stadionu GOS – w zależności od pogody.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem 
zamówienia – potwierdzone kodem PKD;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień;
3. złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego;
4. do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych
między zamawiającym a oferentem. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania
zadania. Zaproponowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówienia.
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V. Oferta:

Oferta  powinna  być  sporządzona  na  formularzu  ofertowym  stanowiącym  załącznik  do
zapytania ofertowego, w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty powinien
być dołączony opis doświadczenia oferenta lub referencje. Niedopuszczalne jest składanie
ofert częściowych.

VI. Kryteria oceny ofert: 

a) cena – 70% 
b) doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług (liczba imprez lub wydarzeń 
sportowych lub rekreacyjnych zorganizowanych w 2017r.) – 30%. 

Opis sposobu przyznania punktacji:

Ocena kryterium nr a 

Liczba punktów =
najniższa zaoferowana cena netto x 
70
----------------------------------------------- 
cena netto w badanej ofercie 

Maksymalna liczba punktów: 70 

Ocena kryterium nr b 

Liczba punktów =
liczba imprez w badanej ofercie x 30 
----------------------------------------------- 
najwyższa liczba zrealizowanych 
imprez 

Maksymalna liczba punktów: 30

VII. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018r., do godz. 15.00
w formie papierowej lub elektronicznej. 

VIII. Miejsce składania ofert:
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Biuro  LGD  ul.  Osiedlowa  72,  Rusiec  05-830  Nadarzyn  (siedziba  mieści  się  w  Szkole
Podstawowej w Ruścu) lub w formie elektronicznej na adres email:  lgd@nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl. Decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. 

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub
osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)  pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej;
e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone
przez  oferenta,  który  nie  spełnia  warunków  określonych  w  zapytaniu  ofertowym  oraz
złożone po terminie.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z
ofert – bez podania przyczyny.
b) Możliwości rozwiązania umowy w wyniku niezaakceptowania postępowania ofertowego
przez ARiMR.
c) Ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą zamawiającego, wyłącznie w
wypadkach istnienia nieprzewidzianych okoliczności.

W  sprawach  nieuregulowanych  w  zapytanie  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji  oraz warunków dokonywania
zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie
powoduje
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2018 - Formularz ofertowy 

____________________
      Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

_________________________ 
Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 
________________________
NIP
_______________________
REGON
________________________
KRS
____________________________ 
adres zamieszkania/ adres siedziby

OFERTA DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN – MICHAŁOWICE NA
KOMPLESOWĄ ORGANIZACJĘ OPERACJI PT. „SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA W

NADARZYNIE”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
za:

Cenę netto.........................zł (słownie ……………………….......................................................)
Podatek VAT......................zł (słownie ……………………….......................................................)
Cenę brutto........................zł (słownie ……………………….......................................................)

Oświadczenie oferenta: 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę/ zastrzeżeń do jego
treści.
2.  Oświadczam,  że  jestem  uprawniony  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie
wymaganiami ustawowymi. 
3. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania
prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu. 
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i  doświadczenie, potencjał  ekonomiczny i
techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 
5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
6. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu
ofertowym” są kompletne i prawdziwe. 
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7. Informuję, że w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.
8.  Upoważniam  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  do  przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

Osobą  upoważnioną  do  kontaktu  z  Zamawiającym  w  przypadku  udzielenia  zamówienia  jest:
___________________________

____________________________________ 
data i czytelny podpis oferenta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice
ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn (siedziba mieści się w Szkole Podstawowej w Ruścu)

NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844
tel.: +48 575-905-308 lub +48 (22) 729-81-97 wew. 136
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