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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich                                       Rzeszów, 2019-08- 

BI-I.041.4.12.2019.DB                                               

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
   
 
 
 

I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie* 

 

II. Nazwa zadania: Organizacja akcji promocyjnej ”Bieszczaduj z Funduszami 

Europejskimi” połączonej z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz Spotkaniami 

Informacyjnymi dla potencjalnych oraz faktycznych beneficjentów.. 

 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem i oklejenie kampera, oraz zapewnienie 

wyżywienia uczestnikom akcji promocyjnej ”Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi”. 

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało: 

• Wynajem kampera w dniach16 września 2019 r. – 21 września 2019 r. 

 Oklejenie kampera (według załączonego wzoru) 

• Zapewnienie paliwa na czas wydarzenia (trasa około 1 000 KM) 

• Zapewnienie uczestnikom jednego posiłku każdego dnia 

Część szczegółowa: 

1. Wynajem kampera w dniach16 września 2019 r. – 21 września 2019 r.  

Wymagania dotyczące pojazdu: 

 Kamper w pełni sprawny i skompletowany (Data produkcji nie starsza niż 

2017 r.) 

 Kamper minimum 4 osobowy 

 Pojemność silnika min. 1990 cm³ 

 Moc silnika min. 130 KM 

 Łóżka umożliwiające nocleg dla min. 4 osób 

 Pościel dla min 4 osób 

 Kapitańskie, obracane fotele kierowcy i pasażera 

 Klimatyzacja 

 Lodówka z zamrażalnikiem 

 Łazienka z umywalką, WC 

 Zlewozmywak 
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 Kuchenka gazowa 

 Zbiornik na czystą wodę min. 90 l 

 Izolowany zbiornik brudnej wody min. 85 l 

 Radio i nośnik USB 

 Markiza wraz ze sztormiakami 

 Wspomaganie kierownicy 

 Centralny zamek z pilotem 

 Gniazdka sieciowe 

 Okna z moskitierami i roletami 

 Ogrzewanie postojowe 

 Poduszka powietrzna kierowcy 

 Poduszka powietrzna pasażera 

 Krzesła i stół kempingowy 

 Bagażnik rowerowy na min dwa stanowiska 

 Ubezpieczenie OC/AC/NW+ Assistance 

 

W ofertę cenową powinno być wliczone: 

 Dowóz i odbiór kampera do siedziby Zamawiającego 

 Zapewnienie w razie awarii w przeciągu 12 godzin samochodu zastępczego 

spełniającego wymagania zamówienia 

 Opłaty związane ze zwrotem kampera, takie jak: 

 Zwrot auta brudnego na zewnątrz 

 Zwrot auta brudnego wewnątrz 

 Opróżnienie toalety chemicznej 

 Napełnienie butli gazowej 

 Uzupełnienie płynu do spryskiwaczy itp. 

 

2. Oklejenie kampera (burty - według załączonego wzoru zał. nr 1) oraz usunięcie 
oklein po zakończeniu usługi 
 

3. Zapewnienie paliwa na czas wydarzenia (trasa około 1 000 KM) 
 

4. Zapewnienie jednego posiłku każdego dnia od 16 września 2019 r. do 21 września 

2019 r. dla 4 osób 

 Posiłki będą dostarczane codziennie ok. godz. 16.00 w różne lokalizacje na 

trasie. Dokładne lokalizacje zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż                 

7 przed rozpoczęciem wydarzenia. 

 Posiłki będą dostarczane w opakowaniach umożliwiających spożycie posiłku                 

w terenie wraz z jednorazowymi sztućcami 

 W skład posiłku wejdzie zupa  i danie obiadowe (mięso/ryba/danie                                     

+ ziemniaki/frytki/kasza/ryż + bukiet surówek), bądź opcjonalnie wersja 

wegetariańska dania obiadowego po wcześniejszym zgłoszeniu 

zapotrzebowania na tego typu danie oraz owoc i herbata lub sok owocowy 
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 Posiłek nie może się powtórzyć więcej niż 2 razy w czasie trwania wydarzenia. 

 
IV.  Warunki zapłaty za wykonanie zadania  
 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za całość wykonanego zamówienia, po 
podpisaniu protokołu odbioru usługi.  
 
V. Kwota wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o szczegółowy kosztorys, 
tj. szczegółową kalkulacja kosztów składających się na realizowane zamówienie.  
 
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,  
z któregokolwiek z zadań zawartych w SOPZ, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o tym fakcie oraz obniży proporcjonalnie kwotę podaną w szczegółowym kosztorysie. 
 
VI. Termin realizacji zamówienia: 16-21.09.2019 r. (wymagany**/pożądany**) 
 
VII. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i 
kryterium/iami: 

 
Cena oferty – waga 100%,  

Liczba przyznanych punktów =  
najniższa zaoferowana cena brutto 

 x 100 cena ocenianej oferty brutto 

 
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty 
budowlanej będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek 
VAT (sposób obliczenia ceny). 
 
IX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: brak  
 
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny 

 
XI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę 
budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie 
będzie/będzie podlegała waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji 
świadczenia). 
 
XII. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty: Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  (według wzoru 
określonego przez Zamawiającego zał. nr 2).  

 
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia: 30.08.2019 r. do godz. 11:00  w formie 

elektronicznej na adres: d.busz@podkarpackie.pl w formie fakultatywnej drogą 

mailto:d.busz@podkarpackie.pl
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pocztową, osobiście w siedzibie Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-
010 Rzeszów, pok. 336 w zamkniętej opisanej kopercie z opisem na kopercie: 
Postępowanie na „Organizacja akcji promocyjnej ”Bieszczaduj z Funduszami 
Europejskimi”” połączonego z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz 
Spotkaniami Informacyjnymi dla potencjalnych oraz faktycznych beneficjentów”. 

 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 

zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi 
oceny. Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert 
zostanie usunięta bez jej otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 
XIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 
1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. w siedzibie 

Zamawiającego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336, o godz. 
11:15, w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Dariusz Busz tel. 17 747 
64 82. 

 
XIV. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji 

zamówienia: 
 
 
 
a. Za wyjątkiem zapisów  w pkt. 2 w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa 
musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
. 

 
XV.  Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 
 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 

potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
przez Wykonawcę dane do faktury:   

 
Nabywca: Województwo Podkarpackie     Odbiorca: Urząd Marszałkowski 
               al. Łukasza Cieplińskiego 4                           al. Łukasza Cieplińskiego 4 
               35-010 Rzeszów                                              35-010 Rzeszów 
               NIP: 813-33-15-014 
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2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
 
3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej 
oferty w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 

 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc 
Techniczna na lata 2014 –2020 –Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy 
Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG –II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

 
 

 
                                                                                    
 

 
                                                                                                (data, podpis Zamawiającego) 

 
 
 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzory oklein kampera 
 


