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GOK.271.5.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro nieobjęte przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane w ramach projektu pn.: Kompleksowa 
kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania 
odpadami pod nazwą „Eko-Logika” nr RPOP.05.02.00-16-0022/17-00 w ramach działania 5.2 
oś priorytetowa V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 
2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Strzelce Opolskie 
Plac Myśliwca 1 
47-100 Strzelce Opolskie 
NIP: 756-185-88-99 
email: um@strzelceopolskie.pl 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego oraz zgodnie 
z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim, z zachowaniem 
zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmiany zapytania ofertowego najpóźniej na 
dwa dni przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia 
postępowania w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
możliwości finansowe Zamawiającego. W przypadku unieważnienia postępowania, 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu oraz zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju – „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014 -2020” w szczególności rozdział 
6.5) w trybie „Postępowania z zachowaniem konkurencyjności”.  
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku Kodeks Cywilny. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i dostarczeniu  

scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonych zajęć 
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edukacyjnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szymiszowie 

oraz w sali dydaktycznej,  w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-

edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą 

„Eko-Logika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

2. Cena oferty powinna uwzględnić wartość przekazania autorskich praw majątkowych do 
dzieła powstałego w wyniku zamówienia w następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie, zwielokrotnianie dostępnymi technikami, publiczne prezentowanie, 
odtwarzanie, udostępnianie, powielanie oraz dokonywanie modyfikacji 
wykorzystywanie fragmentów lub części, dokonywanie zmian i modyfikacji w związku 
z koniecznością aktualizacji, modyfikacji i dostosowania do aktualnych potrzeb Gminy 
Strzelce Opolskie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru 
końcowego bez wad i usterek.  

2) Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 
Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

3) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonanie zależnych 
praw autorskich, następuje w ramach wynagrodzenia. Wykonawcy nie przysługuje 
odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu 
eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.   
 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania polegające na opracowaniu 
i dostarczeniu  scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej spełniających następujące 
kryteria: 

1) wiekowe: 
a) zadanie 1  - dzieci 5 i 6 letnie, 
b) zadanie 2 – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 
c) zadanie 3 – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

2) czas trwania zajęć: 
a) część I – zajęcia realizowane na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Szymiszowie (teren otwarty); czas trwania zajęć 60 minut, 
b) część II – zajęcia będą realizowane na terenie sali zajęć wyposażonej w podstawowe 

środki i pomoce dydaktyczne (np. komputer, rzutnik, flipchart) czas trwania zajęć 45 
minut, 

3) minimalna liczba znaków to 14 tysięcy znaków ze spacjami. Nie określa się maksymalnej 

liczby znaków. Tam, gdzie to nie jest wymagane względami dydaktyczno-metodycznymi 

podstawową używaną czcionką winna być Times New Roman 12, interlinia 1,5 pkt. 
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4) opracowane scenariusze  nie mogą naruszać praw autorskich stron trzecich, zarówno w 

zakresie merytorycznym oraz narzędzi do ich opracowania. 

5)  tematyka opracowanych scenariuszy musi dotyczyć zagadnień w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi (selektywnej zbiórki odpadów) i powinna być 

dostosowana do obowiązującego na terenie Gminy Strzelce Opolskie systemu 

gospodarki odpadami. 

6) integralną częścią scenariuszy są pomoce dydaktyczne wymienione w pkt. 10 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

7) Wykonawca przedstawi (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany 
w umowie adres e-mail) pierwsze projekty scenariuszy oraz materiałów pomocniczych 
(opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) do akceptacji przez 
Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy; 

8)  Zamawiający zaakceptuje przesłane projekty lub wniesie uwagi w terminie 3 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag i zmian zgłaszanych  
każdorazowo przez Zamawiającego oraz ponownego przedstawienia ich do akceptacji; 

10) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji scenariuszy, według wymagań:  

a) w dniu odbioru przedmiotu zamówienia zostanie dokonane jego sprawdzenie pod 
względem kompletności i zgodności technicznej z wymaganiami Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przedmiotu zamówienia z powodu 
złej jakości wydruku lub nieprawidłowego formatu zapisu wersji elektronicznej albo 
nieuwzględnienia uwag Zamawiającego i może wymagać od Wykonawcy jego 
poprawienia; 

 
b) Wykonawca dostarczy gotowe wersje scenariuszy do siedziby Zamawiającego (Urząd 

Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie) w wersji 
wydruku oraz w wersji elektronicznej (w formacie „*.doc” Microsoft Word i „*.pdf”); 
 

c) potwierdzeniem realizacji całego zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokół odbioru końcowego zadania. 

 
11) scenariusze zajęć powinny w szczególności spełniać wymagania: 

a) przekazywać komunikat łatwy do zrozumienia dla odbiorcy, być dopasowany do 
wieku uczestników zajęć, 

b) być atrakcyjny dla uczestników, 
c) nakłaniać odbiorcę do działania, to dobry sposób na zwiększenie skuteczności 

oddziaływania spotu informacyjnego, 
d) uwzględniać specyfikę działań podejmowanych przez Gminę Strzelce Opolskie 
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w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalnymi (dostosowaną do obowiązującego na 
terenie gminy Strzelce Opolskie systemu gospodarki odpadami). 

 
12) opracowane scenariusze powinny zawierać następujące treści i logotypy graficzne: 

a) nazwa Beneficjenta: Gmina Strzelce Opolskie, 
b) nazwę/ tytuł,  
c) logo gminnego systemu gospodarowania opadami komunalnymi wraz z herbem 

gminy Strzelce Opolskie, 
d) nazwę projektu oraz informację o dofinansowaniu, 
e) scenariusze powinny zostać oznakowany zgodnie z „Zasadami promocji 

i oznakowania projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014‐2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie. Szczegółowe zasady, wraz z wersjami 
elektronicznymi logotypów opublikowane są na stronie internetowej: 
http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 

4. Zakres prac obejmuje w szczególności: 
1) uzgodnienie treści scenariuszy z Zamawiającym na podstawie informacji przekazanych 

przez Zamawiającego, 
2) Wykonawca, zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną (np. w formie pliku 

„*doc” Microsoft Word lub „*pdf”) na adres: ekologika@strzelceopolskie.pl lub 
m.farajewicz@strzelceopolskie.pl  projektu scenariuszy w celu jej akceptacji przez 
Zamawiającego, 

3) Zamawiający dokona akceptacji projektu oraz przekaże Wykonawcy pocztą 
elektroniczną informację o ich akceptacji lub ewentualne uwagach, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian wskazanych przez Zamawiającego 
w określonym czasie,  

5) dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, 
6) wykonanie przedmiotu zamówienia po formalnej akceptacji przez Zamawiającego 

projektu opracowanego przez Wykonawcę, 
7) w przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

odmówi protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do usunięcia 
wad. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

5. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

NAZWA I KOD OKREŚLONY PRZEZ WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  

Kody CPV: 39162100-6 
Rodzaj zamówienia – usługa 
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 

mailto:ekologika@strzelceopolskie.pl
mailto:m.farajewicz@strzelceopolskie.pl
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1) wiedzę i doświadczenie – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 usługi polegające na 
opracowaniu scenariuszy zajęć edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z 
odpadami komunalnymi (np. segregacja odpadów, recykling, odzysk). 

2) potencjał techniczny - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3) sytuacja ekonomiczna i finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 
tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami 
rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju. 
W szczególności przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

3. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

     Wykonawca wraz z ofertą złoży:  
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór formularza 

stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia), 
2) Wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

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 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności, jeżeli: 
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1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia, chyba że Zamawiający poprawił oczywistą 
omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę rachunkową lub inną omyłkę niepowodująca 
istotnych zmian w treści oferty; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę; 
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
5) wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
postępowania. 

2. Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, 
numer telefonu numer NIP, być podpisana przez oferenta. 

3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi 
dokumentami i oświadczeniami należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzelcach 
Opolskich w kancelarii pokój nr 1 lub przesłać pocztą, bądź przesłać drogą elektroniczną 
na adres e-mail: ekologika@strzelceopolskie.pl. W tytule wiadomości należy podać: 
„Oferta na scenariusze edukacyjne” do dnia 03.08.2020 r., do godziny 10:00.  

2. Zaleca się, aby po przesłaniu oferty powiadomić o tym Referat Zarządzania 
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (tel. 77 404 93 40); 

3. Za złożone w terminie będą uznane oferty, które wpłyną przed upływem wyznaczonego 
na składanie ofert terminu. 

4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert pozostaną 
bez rozpatrzenia.  

5. Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub 
wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, powiadomienia Zamawiającego 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty na adres e-mail 
ekologika@strzelceopolskie.pl 

6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznaczone tak jak oferta 
z dodatkowym dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.  

7. Informacja o wybranej ofercie. 
      Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty informację o wybranej ofercie  

drogą elektroniczną.   

KRYTERIUM WYBORU OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 
(Kryterium oceny ofert: „cena” - 100%). 

mailto:ekologika@strzelceopolskie.pl
mailto:ekologika@strzelceopolskie.pl
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Sposób obliczenia ceny: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, 
 złożone przez  Wykonawcę  spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz 
otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji – do 04.09.2020 r. 
2. Płatność jednorazowa przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje się, że: 
1)  administratorem danych osobowych jest: Gmina Strzelce opolskie (pl. Myśliwca 1, 47-

100 Strzelce Opolskie); 
2)  inspektorem ochrony danych w Gminie Strzelce Opolskie jest pani Karolina Kozołup 

(adres e-mail; abi@strzelceopolskie.pl, telefon:77/404 93 73); 
3)  dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 
4)  odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 
5)  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 5 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
6)  obowiązek podania danych osobowych w postepowaniu 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; 

7)  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8)  Wykonawca posiada następujące uprawnienia: 

• na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą; 

• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy 
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postepowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników; 

• 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, 

mailto:abi@strzelceopolskie.pl
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przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

• ma postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. lit. c RODO. 

OSOBA DO KONTAKTU: 

Małgorzata Farajewicz - tel. 77 404 93 40; e-mail – ekologika@strzelceopolskie.pl 
Aleksandra Golec – tel. 77 404 93 42, e-mail – ekologika@strzelceopolskie.pl 
 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 
2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 3 
4. Wzór logo dofinansowania – Załącznik nr 4 
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym - Załącznik nr 5 
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ekologika@strzelceopolskie.pl
mailto:ekologika@strzelceopolskie.pl

