ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8
I.

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego,
który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku na terenie Rancho Western w Czyżowicach
przy ulicy Bełsznickiej 29b.

II.

Zamawiający:
Województwo Śląskie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III.

Termin wykonania zamówienia:
9 czerwca 2018 roku, w godzinach od 10:00 – 14:00

IV.

Opis kryteriów wyboru oferty
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oraz jego
znaczeniem:
 Łączna cena brutto - 100%
3. Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami
matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ocenie według ww. kryterium poddane zostaną jedynie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
5. Każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów,
obliczona w następujący sposób:
- KRYTERIUM – Cena oferty:
𝐶=

Cena oferty z najniższą ceną
𝑥 100
Cena oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów (maksymalnie 100 punktów).
6. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru tej oferty, która wpłynęła jako pierwsza spośród ofert
najkorzystniejszych.
V.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku
rodzinnego, który odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 roku na terenie Rancho
Western w Czyżowicach przy ulicy Bełsznickiej 29b.
2. W pikniku weźmie udział ok. 150 dzieci.

3. Animacje zostaną zapewnione przez Wykonawcę przez cały czas trwania pikniku,
tj. w godzinach od 10:00 – 14:00.
4. Usługa będzie obejmowała w szczególności:
 Zabawy muzyczno-ruchowe oraz animacje ruchowe przy muzyce;
 Organizację konkursów i zabaw np. przeciąganie liny, zabawy w workach
itp.;
 Pokaz baniek mydlanych;
 Twórcze zabawy, w tym malowanie na dużym arkuszu folii;
 Modelowanie balonów;
 Malowanie twarzy.
3. Usługa powinna być realizowana przez co najmniej 3 animatorów, posiadających
doświadczenie w realizacji usług animacyjnych dla dzieci.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu do odtworzenia muzyki oraz
nagłośnienia, a także wszystkich niezbędnych materiałów animacyjnych
i plastycznych.
5. Cena usługi zaproponowana przez Wykonawcę powinna zawierać również wszelkie
ewentualne opłaty wymagane z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, w tym
opłacenie ZAIKS, a także koszty pokrewne zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa (w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
6. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz ubezpieczenie OC za szkody
wyrządzone uczestnikom animacji.

VI.

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wymaga się, aby Wykonawca złożył oświadczenie (załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego), że w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, przy
podpisywaniu umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy/polis OC
potwierdzającą/potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz za
szkody wyrządzone uczestnikom animacji.
3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl w terminie do dnia
7 maja 2018 roku, do godziny 10:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

Dodatkowe informacje:
1. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty
w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana
i modyfikowana przez Zamawiającego.
2. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał
usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu
(zostanie odrzucona).
3. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 30 dni od
upływu terminu zbierania ofert.
4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązuje się
do zawarcia umowy z Zamawiającym, zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
7. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
8. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiony przez Wykonawcę prawidłowy
rachunek/faktura VAT wystawiany po zrealizowaniu usługi i podpisaniu protokołu
z realizacji zadania w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” bez
uwag ze strony Zamawiającego. Rachunek/faktura VAT płatne będą w terminie do 30
dni od dnia otrzymania, przelewem na podane konto.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu
dofinansowania projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego pod nazwą Koordynacja i rozwój usług
adopcyjnych. Prawo to Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia
informacji na ten temat.
11. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 10, Wykonawca
oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec
Zamawiającego, związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy.
12. Przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający przeprowadzi
weryfikację, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 862 z późn. zm.). Ww. weryfikacja będzie obejmowała Wykonawcę, jeżeli jest
osobą fizyczną lub ustawowych reprezentantów Wykonawcy, który jest osobą prawną,
jak również osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego). Z realizacji zamówienia zostaną
wykluczone osoby, których dane znajdują się w Rejestrze, o którym mowa w/w
ustawie. Jeżeli w wyniku tego wykluczenia wybrany Wykonawca nie będzie spełniał
warunku, dotyczącego zapewnienia minimalnej liczby osób zdolnych do wykonania
zamówienia Zamawiający nie zawrze z nim umowy. Wykonawca taki będzie
traktowany na równi z Wykonawcą, który uchylił się od podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej z prawidłowo złożonych ofert.
13. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 12, zostanie przeprowadzona przed dopuszczeniem
osób wskazanych w tymże punkcie do wykonywania czynności związanych z realizacją
umowy. Osoby znajdujące się w Rejestrze są wyłączone od realizacji zamówienia.
Jeżeli w wyniku tego wyłączenia Wykonawca nie będzie spełniał warunku dotyczącego
minimalnej liczby osób zdolnej do wykonania zamówienia, Zamawiający będzie
uprawniony do rozwiązania umowy.
14. Postanowienie pkt. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany osób realizujących
zamówienie oraz w przypadku wpisania do Rejestru osób realizujących zamówienie.

VIII.

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Joanna Krywult
Tel. 32 730 68 84
e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl

IX.

Załączniki:
Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zakupie polisy/polis OC
 Załącznik nr 3 – Wzór umowy

