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ROZDZIAŁ I 

ZAMAWIAJĄCY 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Miejska Przemyśl  

Rynek 1  

37-700 Przemyśl 

2. Adres do korespondencji: 

Urząd Miejski w Przemyślu,  

Rynek 1 

37-700 Przemyśl 

e-mail: turysta@um.przemysl.pl 

ROZDZIAŁ II 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 130.000 zł, prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego. 

ROZDZIAŁ III 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Informacji Fortecznej w Bramie Sanockiej 

Dolnej, ul. Sanocka 19 w Przemyślu. 

2. Zamawiający oddaje w użyczenie Wykonawcy obiekt forteczny Brama Sanocka Dolna na czas 

trwania zamówienia. Wykonawca ponosi koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w 

tym m.in.: opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, dbanie o czystość 

obiektu oraz utrzymanie toalet WC. Przewidywane szacunkowe wyliczenia za okres 6 miesięcy to 

kwota ok. 850,00 zł.  

3. Wykonawca zapewnia umeblowanie i wyposażenie obiektu. 

4. Ustala się następujące dni i godziny otwarcia Punktu Informacji Fortecznej dostosowane do potrzeb 

i natężenia ruchu turystycznego w okresie: od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.: 

1) poniedziałek – nieczynne; 

2) wtorek – nieczynne; 

3) środa w godz. 10.00 – 14.00; 

4) czwartek w godz. 17.00 – 20.00; 

5) piątek w godz. 10.00 – 14.00; 

6) sobota w godz.  9.00 – 14.00; 

7) niedziela w godz. 10.00 – 14.00. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) kompleksowej, sprawnej, uprzejmej obsługi turystów przybywających do punktu w zakresie 

informacji o Twierdzy Przemyśl oraz o mieście i regionie; 

2) dbałości o estetyczny wystrój wnętrza z wyeksponowaniem elementów związanych z miastem 

i Twierdzą Przemyśl; 

3) prowadzeniu ewidencji turystów odwiedzających punkt; 

4) współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury oraz innymi instytucjami w zakresie 

bezpłatnego kolportowania materiałów promocyjnych oraz dystrybucji wydawnictw 

promocyjnych i naukowych, gadżetów i innych materiałów związanych z promocją turystyczną 

miasta Przemyśla i okolic; 

5) organizacji stoiska podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu; 

6) w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu Wydziału Promocji i Kultury 

lub na jego zlecenie dopuszcza się zamknięcie punktu w Bramie Sanockiej. Dotyczyć to może, 

np. organizacji stoiska promującego miasto Przemyśl poza miastem, oprowadzania turystów 

lub dziennikarzy po trasie znajdującej się przy Bramie, zabytkach miasta oraz udziału w study 

tour, itp. 

6. Wartość przedmiotu zamówienia wyliczona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 

do Zapytania Ofertowego stanowi wartość maksymalną, która nie może zostać przekroczona 

w trakcie realizacji umowy. 

7. Termin realizacji zamówienia od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. 

8. Podwykonawcy 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom. 
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ROZDZIAŁ IV 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) są zarejestrowani jako organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki 

(w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, 

hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej 

niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

2) posiadają wykwalifikowany personel, co najmniej ½ etatu do obsługi ruchu turystycznego, 

wykazujący się znajomością zagadnień turystycznych i historycznych związanych z miastem 

i Twierdzą Przemyśl potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami. 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, należy złożyć 

wraz z ofertą: 

3) dokumenty poświadczające zarejestrowanie organizacji pozarządowej oraz jednostki 

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność 

w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, 

wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, 

działające dłużej niż 2 lata. Zamawiający będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych. Wykonawca wskaże ich dostępność pod określonymi 

adresami internetowymi. w formularzu oferty; 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: wykwalifikowany 

personel ½ etatu do obsługi ruchu turystycznego potwierdzone certyfikatami lub innymi 

dokumentami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). 

3. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w ust. 2 oferta zostanie 

odrzucona ze względu na to, że Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu. 

4. W niniejszym postępowaniu Oferent składa wraz z ofertą: 

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta Formularz 

ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego; 

2) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy składającego ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we 

właściwym rejestrze; 

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2.1; 

4) dokumenty, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału. 

5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze: 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie, z wymogami 

ustawowymi w oryginale, ma być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli 

każdego z Wykonawców a w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa ma być ona 

potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem; 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 

1) opisem zamówienia; 

2) uzyskać ewentualnie dodatkowe informacje niezbędne do sporządzania oferty, mające wpływ 

na wartość zamówienia. 

3. Cena oferty stanowi maksymalne wynagrodzenie brutto i będzie niezmienna przez okres 

obowiązywania umowy. 

ROZDZIAŁ VI 

KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej z najniższą ceną brutto.  
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2. Sposób oceny ofert: 

1) ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożenie oświadczenia i dokumenty; 

2) każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

Ofertowym; 

3) oferta, do której oferent nie dołączył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, zostanie odrzucona; 

4) po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych 

w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu 

kryterium, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału; 

ROZDZIAŁ VII 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. 

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Gremska – pracownik 

Wydziału Promocji i Kultury, tel. 16 678 31 70, w godz. 8.00 – 15.00; 

5. Termin związania ofertą: 

1) termin związania ofertą: wynosi 30 dni;  

2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia; 

2) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego; 

3) oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego 

Zapytania Ofertowego i napisana pismem maszynowym lub ręcznym drukowanym 

niezmywalnym atramentem (tuszem), pod rygorem odrzucenia jej przez Zamawiającego; 

4) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że 

pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

przez notariusza; 

5) Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta – Prowadzenie Punktu 

Informacji Fortecznej w Bramie Sanockiej Dolnej, PK.271.4.2022. 

6) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić, uzupełnić lub wycofać 

ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie 

oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

7. Miejsce i termin składania ofert: 

1) miejscem składania ofert jest Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, 

Kancelaria Ogólna (parter); 

2) oferty należy składać we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Urząd 

Miejski w Przemyślu, Rynek 1 37-700 Przemyśl, z wyraźnym oznaczeniem postępowania; 

3) termin składania ofert do 31 marca 2022 r., do godziny 12:00; 

4) termin otwarcia ofert: 31 marca 2022 r. o godzinie 12:30. 

8. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie składania 

ofert. 

9. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 

zgodnie z załączonym projektem umowy załącznik Nr 3 w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

11. Zamawiający informuje, że w przypadkach nieuregulowanych Zapytaniem Ofertowym zastosowanie 

mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1740 z późn. zm.). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany Zapytania Ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania; 

2) zamknięcie postępowania bez wyboru; 

3) odrzucenia oferty w przypadku niedołączenia przez Oferenta do oferty formularza cenowego; 

4) odrzucenia oferty w przypadku, gdy formularz cenowy nie zostanie wypełniony w całości – 

Oferent nie zadeklaruje dostarczenia całości zamówienia; 
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5) odwołania postępowania, przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny; 

6) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa 

od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13. Zamawiający informuje, że płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT, zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy 

zapłaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście 

podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do 

„Białej listy podatników VAT” 

14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1, 

37 - 700 Przemyśl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Przemyśl jest Pan Przemysław 

Popiel, kontakt: adres e-mail: bbi@um.przemysl.pl, telefon: 16 675 21 14; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PK.271.4.2022; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od roku następnego 

następującego po roku, w którym zakończono postępowanie; 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie swoich 

danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, 

c) 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**, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO; 

10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

11) w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy 

wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 Rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
ZATWIERDZAM 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

NACZELNIK 
Wydziału Promocji i Kultury 

 
mgr Janusz Łukasiewicz 
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. 
** Wyjaśnienie: 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. 

 

Spis załączników do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz osób 

3. Załącznik Nr 3 – Projekt umowy 


