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Potworów, dnia 17.03.2021r 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 

DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „MOC POLSKICH WARZYW”. 

 

 

I. BENEFICJENT (PODMIOT PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE): 

 

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW PAPRYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

http://www.producencipapryki.pl 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Katarzyna Pająk 

Tel. 516 124 929 

e-mail: kontakt@producencipapryki.pl 

II. NAZWA PROJEKTU (ZADANIA) 

 

„MOC POLSKICH WARZYW”. 

 

III. TRYB ZAMÓWIENIA 

 

KONKURENCYJNA PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA 

 

1. Przedmiotem zadania jest prowadzenie działań promocyjno- informacyjnych z zakresu Public 
Relations (PR) 

2. Szczegółowy opis zawiera dział VI. ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 



Zrzeszenie Producentów Papryki 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57   
REGON 360790322  NIP 948 260 28 24    KRS 0000530755 
www.producencipapryki.pl  kontakt@producencipapryki.pl   tel. +48 516 124 929 
nr. Konta 68 9115 0002 0070 0704 7783 0001 
 

Strona | 2

 

Przedmiot zadania jest finansowany ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji rolno-spożywczych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 688, ze zm.) 

 

 

V. CELE PROJEKTU 

 

Głównym celem realizacji działania jest: 

 - zwiększenie spożycia krajowych  warzyw, oraz ich przetworów, w tym produktów ekologicznych, a 
także produktów wytwarzanych lokalnie, lub pochodzących z lokalnych surowców, 

 -  edukacja konsumentów w zakresie zmiany postrzegania warzyw- pierwszoplanowej ich roli w die-
cie, oraz patriotyzm konsumencki, 

Cele szczegółowe projektu to: 

- zwiększenie spożycia polskich warzyw, oraz ich przetworów przez cały rok poprzez stopniową 
zmianę nawyków żywieniowych konsumentów, 

- wzrost patriotyzmu konsumenckiego- promowanie poszczególnych regionów jako miejsce pocho-
dzenia i nowoczesnej produkcji warzyw, 

- budowanie mody na spożycie polskich warzyw poprzez wykorzystanie trendów konsumenckich- 
konsumenci preferują zdrowy styl życia, wybierają zbilansowaną dietę, bogatą w warzywa i owoce, 

- budowanie trendów prozdrowotnych- prezentowanie zdrowych i odżywczych właściwości polskich 
warzyw, oraz ich roli w zbilansowanej diecie, 

- edukacja konsumentów pod kątem zmiany nawyków żywieniowych- planowanie posiłków pod ką-
tem warzyw, koncepcja ½ talerza warzyw, 

- budowanie wizerunku polskich producentów- połączenie tradycji i pasji z nowoczesnymi technolo-
giami i dbałością o naturalność  i właściwości zdrowotne uprawianych warzyw, 

- budowa wspólnoty celów i współpracy między producentami różnych grup warzyw- podkreślenie 
ich polskości. 

 

VI.            ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

W ramach projektu planuje się: 

W ramach tegorocznej kampanii Zrzeszenie Producentów Papryki RP planuje przeprowadzić następu-
jące spójne działania promujące polskie warzywa, które zwiększą świadomość dotyczącą walorów 
zdrowotnych i smakowych warzyw. Działania będą na bieżąco prezentowane w serwisie:       
www.apetytnapolskie.com  



Zrzeszenie Producentów Papryki 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej 26-650 Przytyk ul. Zachęta 57   
REGON 360790322  NIP 948 260 28 24    KRS 0000530755 
www.producencipapryki.pl  kontakt@producencipapryki.pl   tel. +48 516 124 929 
nr. Konta 68 9115 0002 0070 0704 7783 0001 
 

Strona | 3

 

 

1. Kampania informacyjno-promocyjna z udziałem blogerów, influencerów, liderów opinii „Jedz 
lokalnie, jedz sezonowo/pół talerza warzyw”- czas realizacji: 04.2021 – 12.2021 
- Przeprowadzenie kampanii edukacyjno- promocyjnej w formie artykułów sponsorowanych we 
współpracy z min. 15 znanymi blogerami, posiadającymi wysokie zasięgi i wpływ na czytelników. 

- Stworzenie z ekspertem-dietetykiem materiałów merytorycznych. 

- Informacje o korzyściach wynikających z diety sezonowej/lokalnej/patriotyzmu konsumenckiego. 

 2. Kampania informacyjno-promocyjna z udziałem blogerów, influencerów, liderów opinii- „less 
waste”- czas realizacji: 04.2021-02.2022 

  - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej w formie artykułów sponsorowanych  we 
współpracy z min. 6 znanymi blogerami, posiadającymi wysokie zasięgi i realny wpływ na czytelni-
ków. 

- Wykorzystanie modnego i często wyszukiwanego w sieci tematu dla zwiększenia zasięgów i dotarcia 
do kolejnych grup konsumentów. 

- Opracowanie z ekspertem-dietetykiem materiałów merytorycznych. 

3. Zorganizowanie 1 kampanii wizerunkowo-informacyjnej w radiu i telewizji „Moc Polskich Warzyw- 
wspierajmy polskich rolników i producentów”- czas realizacji: 05.2021 – 12.2021 
 
- Przygotowanie, nagranie i emisja spotu radiowego (opracowanie treści spotu 30-sekundowego, 
wraz z ekspertami współpracującymi przy projekcie, min. 150 emisji). 

- Przygotowanie i emisja felietonu w telewizji ogólnopolskiej odpowiadającej grupie docelowej oraz 
specyfikacji kampanii. 

- Współpraca z dietetykiem i ekspertami podczas powstawania felietonu- opieka merytoryczna. 

4. Produkcja cyklu filmów o polskich uprawach i plantatorach.- czas realizacji: 04.2021 – 01.2022 

- Kreacja i produkcja cyklu materiałów filmowych z udziałem ekspertów/plantatorów/liderów opinii   
( min. 6 filmów) pokazujących całościowy proces produkcji poszczególnych grup warzyw wraz z przy-
gotowaniem dodatkowych krótszych form promocyjnych. 

- Pokazanie produkcji poszczególnych grup warzyw na różnych etapach produkcji ( zdjęcia realizo-
wane na różnych etapach produkcji i dystrybucji). 

- Publikacja filmów na kanałach w social mediach i stronach internetowych. 

- Wykonanie fotografii podczas dni zdjęciowych do filmów, bieżące tworzenie bazy zdjęć do wykorzy-
stania podczas projektu. 

5. Produkcja cyklu filmów/spotów  wizerunkowo-informacyjnych o polskich warzywach.- czas reali-
zacji: 04.2021-01.2022 
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- Przygotowanie i produkcja profesjonalnych filmów/spotów o poszczególnych warzywach (min. 10 
filmów). 

- Zaangażowanie ekspertów, aktorów, wynajem przestrzeni, organizacja niezbędnego sprzętu i zaple-
cza technicznego. 

- Realizacja zdjęć w miejscach produkcji/centrach dystrybucji/punktach sprzedaży. 

- Publikacja filmów na stronach internetowych, w social mediach. 

 

6. Konferencja prasowa dla mediów.- czas realizacji: 04.2021-12.2021 

- Organizacja spotkania dla dziennikarzy/influencerów/liderów opinii. 

- Wynajem przestrzeni, wyposażenia i zaplecza technicznego ( kompleksowa organizacja konferencji 
prasowej). 

- Zapewnienie atrakcji i przygotowanie scenariusza eventu. 

- Poczęstunek dla uczestników. 

- Zaproszenie gości i gości specjalnych. 

- Zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w zakresie obsługi wydarzenia, przygotowywania scenogra-
fii, prezentacji lokalnej kultury, konsultacji w zakresie przygotowywania przepisów na potrawy z lokal-
nych produktów. 

7. Organizacja szkolenia dla przedstawicieli branży produkcji warzyw w Polsce- tematyka: Wspólny 
Cel: Budowanie wizerunku Polskich warzyw i producentów na rynku lokalnym i ogólnokrajowym.- 
czas realizacji: 05.2021 - 11.2021 

- Organizacja wydarzenia, na których przedstawiciele branży mogliby się spotkać, uczestniczyć w pa-
nelach szkoleniowych i wymieniać się doświadczeniami na temat ich roli w społecznościach lokalnych 
oraz na rynku krajowym.  

- Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów w atrakcyjnej nowoczesnej 
formie. 

- Przygotowanie kreatywnego scenariusza i programu wydarzenia, zaangażowanie prelegentów/pro-
wadzących i obsługi. 

- Wynajem sal i powierzchni, organizacja wyżywienia noclegów i transportu z Warszawy. 

- Relacja video i foto. 

- Selekcja i rekrutacja uczestników. 

- Przygotowanie pakietów dla uczestników, gadżetów na warsztaty. 

 
8. Event dla konsumentów.- czas realizacji: 06.2021-10.2021 
 
- Udział w większym evencie wpisującym się w tematykę promocji zdrowego stylu życia i jedzenia wa-
rzyw. 
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- Projekt, budowa, kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego (wynajem przestrzeni, aranżacja 
przestrzeni, produkcja materiałów, zaangażowanie obsługi, zapewnienie poczęstunku, atrakcji dla 
uczestników itp.). 
- Zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w zakresie obsługi wydarzenia, przygotowania scenografii, 
prezentacji lokalnej kultury, konsultacji w zakresie przygotowania przepisów na potrawy z lokalnych 
produktów. 
- Relacja video i fotograficzna. 
 
9. Serwis internetowy „Moc Polskich Warzyw”.- czas realizacji: 04.2021-03.2022 
 
- Stworzenie serwisu internetowego Moc Polskich Warzyw, który będzie pełnił funkcję wizerunkowo-
promocyjną dla polskich warzyw i przetworów, a także dla plantatorów i producentów. Chcemy 
stworzyć nowoczesny, atrakcyjny graficznie, wyróżniający się zdjęciami i treściami serwis, który 
będzie „wizytówką” warzyw uprawianych w Polsce i ich producentów.  
- Tłumaczenia strony w językach kluczowych ze względu na rynki współpracujące z polskimi produ-
centami. Dzięki temu promocja polskich warzyw będzie mogła dojść poza granice naszego kraju. 
- Pozycjonowanie serwisu przy pomocy narzędzi typu SEO przez cały czas trwania projektu. Dzięki 
temu strona będzie wyświetlana wysoko w wynikach wyszukiwania Google, aby docelowo stała się 
pierwszym wyborem w przypadku poszukiwania informacji o polskich warzywach i przetworach.  
 
10. Artykuły sponsorowane w mediach.- czas realizacji: 04.2021-10.2021 
 
- 2 artykuły sponsorowane w mediach parentingowych i/lub branżowych w Internecie i/lub prasie. 
- Zaangażowanie dietetyka- opieka merytoryczna nad treściami. 
- Opracowanie materiałów graficznych/merytorycznych. 
 
11. Prowadzenie biura prasowego kampanii.- czas realizacji: 04.2021-03.2022 
 
-  Działania media relations z dziennikarzami, przygotowywanie komunikatów prasowych i ich 
dystrybucja w mediach. 
-  Projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych takich jak, broszury informacyjne, ulotki, 
torby wielokrotnego użytku na zakupy.  
Zakładany nakład broszury – 1000 sztuk. 
Zakładany nakład ulotek – 10000 sztuk.  
Zakładany nakład toreb – 500 sztuk.  
- Organizacja wysyłki 100 pakietów kreatywnych/press packów do dziennikarzy, liderów opinii, pro-
ducentów, organizacji wspierających;  
- Monitoring mediów (przez cały czas trwania projektu) – współpraca z niezależnym instytutem me-
diowym w celu prowadzenia monitoringu publikacji na temat projektu. Opracowywanie raportów 
mediowych, ich analiza i opracowywanie kierunków komunikacji.  Prowadzenie, moderowanie i pro-
mocja profili związanych z projektem w Social Mediach, tworzenie grafik i tekstów. 
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UWAGA: Każdy z merytorycznych materiałów drukowanych i/lub mailowych wykorzystywanych w 
projekcie musi być opatrzony informacją „Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw”. Brak informacji o finansowaniu dyskwalifikuje dany element do rozliczenia, a tym sa-
mym do zapłaty ze strony ZPPRP. 

W przypadku nie uznania kosztów przez KOWR, wykonawca jest zobowiązany ponieść koszty we wła-
snym zakresie. 

 

 

VII        CZAS TRWANIA CAŁEGO PROJEKTU 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31-03-2022 r. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 

 

VIII              GRUPA DOCELOWA 

 

Grupy docelowe do których skierowane jest działanie: 

 

1. Konsumenci (16-59 lat) – aktywni, świadomi plusów zbilansowanej diety, podążający za tren-
dami, prowadzący zdrowy styl życia. 

2. Młode matki (19-39 lat), które decydują o zakupach – są świadome swoich wyborów zakupo-
wych, chętnie szukają wiedzy o produktach w internecie, są aktywne w mediach społeczno-
ściowych, zależy im na dobrej jakości, sprawdzonych produktach.  

3. Osoby starsze dbające o zdrowie  
4. Liderzy opinii: lekarze, dziennikarze, influencerzy, eksperci żywieniowi, trene-

rzy, dietetycy 
 

Kierując działania do powyższych grup docelowych chcemy długoterminowo pracować nad zmianą 
przyzwyczajeń żywieniowych i stałym włączeniem warzyw do codziennej, zbilansowanej diety. 

 

     IX.           BUDŻET PROJEKTU  

 

Cena całkowita oferty nie może przekroczyć kwoty 951 500, 00 zł netto (dziewięćset pięćdziesiąt je-
den tysięcy pięćset złotych 00/100) włączając wynagrodzenie Agencji*. 

 *Prosimy, aby prowizja agencji zawarta była w kosztach wykonania projektu, a nie stanowiła osobną 
linię budżetową. 
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UWAGA! Koszty niezgodne z ze specyfikacją projektową i przekraczające budżet nie mogą być fi-
nansowane w ramach projektu, tj. z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. 

Zamawiający zastrzega, że realizacja projektu odbędzie się wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania 
ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. 

                                                                           

X.  ZADANIA AGENCJI NA ETAPIE PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WY-
BORU WYKONAWCY: 

 

1)  Przygotowanie koncepcji zadania, podsumowanie niezbędnych działań mieszczących się w 
zadanym zakresie i budżecie projektu.  

2)   Przygotowanie harmonogramu działań.  

 

XI. KRYTERIA OCENY 

 

 

Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. Oferty ocenione zostaną w oparciu o następujące  

Kryteria: 

 

 

Lp. Nazwa Kryterium 
(K) 

Znaczenie 
% 

Maksymalna liczba punktów możli-
wych do uzyskania w danym kryte-

rium 

1. Cena przedmiotu za-
mówienia 

40% 40 

2. Doświadczenie ofe-
renta w realizacji po-
dobnych projektów 
na rynku spożyw-

czym 

10% 10 

3. Kreacja zadania 50% 50 
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję ze ZPPRP w następujący sposób: 

Ad.K1 

Kryterium (K1) „Cena przedmiotu zamówienia” - oceniona zostanie w skali punktowej do 40 
punktów, w taki sposób, że  oferta najtańsza uzyska 40 punktów, pozostałe oferty otrzymają 
proporcjonalnie mniej punktów. 

Punkty za wysokość wynagrodzenia zostaną wyliczone według następującego wzoru: 

 Najniższa oferowana cena przedmiotu zamówienia 

Liczba punktów=  -------------------------------------------------------------------------------------X 40 pkt 

                                   Cena przedmiotu zamówienia oferty badanej 

 

 

Ad.K2 

Kryterium (K2) „Doświadczenie oferenta w realizacji podobnego projektu na rynku spożywczym 
finansowanego ze środków z Funduszu Promocji o wartości min. 200 000 zł”- oceniona zostanie w 
skali punktowej do 10. Zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

a) Zrealizowanie w przeciągu ostatnich 3 lat- jednej podobnej kampanii na rynku spożywczym- 3 
pkt 

b) Zrealizowanie w przeciągu ostatnich 3 lat- dwóch podobnych kampanii na rynku spożywczym- 
6 pkt 

c) Zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat- trzech lub więcej podobnych kampanii na rynku 
spożywczym- 10pkt 

 

W przypadku, gdy oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, bierze się pod uwagę ostatnie 3 lata. 

Ad.K3 

Kryterium (K3) „Kreacja zadania”- oceniona zostanie w skali do 50 pkt. Zostanie ona podzielona na: 

1) Zapewnienie wartości merytorycznej projektu, oraz całościowego planu promocji zgodnie z 
najwyższymi standardami i wiedzą dotyczącą komunikacji, oraz marketingu produktów 
spożywczych - za co można będzie uzyskać max 15 pkt 
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2) Zapewnienie spójności wizualnej i merytorycznej z promocją polskich warzyw realizowanych 
w poprzednich latach, w szczególności z projektem „Wszystkie smaki i kolory papryki, cukinii i 
bakłażana”- za co można będzie uzyskać max 10 pkt  

3) Koncepcja i plan promocji w mediach i internecie- za co można będzie uzyskać max 15 pkt 

4) Koncepcja wykonania filmów promocyjnych powstających na potrzeby kampanii- za co można 
będzie uzyskać max 5 pkt. 

5) Zastosowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w realizacji działań w ramach projektu- za 
co można będzie uzyskać max 5 pkt. 

Ocena „Kreacji zadania” i przyznanie 0- 50 pkt w zależności od indywidualnej oceny każdego Członka 
Komisji  

K3 = Suma indywidualnych ocen Członków Komisji (0-50) przyznanych ocenionej ofercie/ilość osób 
oceniających  

 

Oferent o najwyższej uzyskanej sumie punktów (K1)+(K2)+(K3) zostanie wskazany jako zwycięzca 
przetargu. W przypadku rezygnacji zwycięzcy w realizacji projektu, zostanie ona powierzona 
kolejnemu podmiotowi w rankingu. 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU 
WYKONAWCY: 

 

 

Podmiot startujący w przetargu musi spełniać następujące warunki: 

 

1)  Posiadać status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.).  W przetargu nie 
mogą startować osoby nie prowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

2) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej  1 podobnego 
projektu finansowanego ze środków z Funduszu Promocji o wartości min. 200 000 zł w ciągu 
ostatnich 3 lat. (W przypadku, gdy oferent istnieje na rynku dłużej niż 3 lata, bierze się pod 
uwagę ostatnie 3 lata). 

3)  Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 
wykonanie umowy (powinien dysponować rezerwą finansową w wysokości 30% od kwoty 
całkowitej projektu tj. 951 500 zł netto) 
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4) Jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim i technicznym. 

5) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.    

 

XIII. KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów z Polski, czynnie prowadzących działalność 
gospodarczą. Oferty mogą złożyć podmioty posiadające doświadczenie w obsłudze projektów w 
zakresie Public Relations.  Zgłoszenie powinno zawierać formalną deklarację o gotowości do 
przeprowadzenia projektu, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  zobowiązany 
jest złożyć z ofertą Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z następującymi dokumentami: 

 

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia 
oferty; 

 2. Oświadczenie o zdolności finansowej w wysokości 30 % potrzebnej do wykonania 
projektu/zadania; 

 3.Przykłady minimum 3 zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat projektów o podobnym zakresie    
działań ( w tym zrealizowanie co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków Funduszu Promocji)   

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Prosimy o załączenie referencji od zamawiających do co 
najmniej jednego z prezentowanych projektów, poświadczających, że zostały należycie wykonane. 

4.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości 
lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w Oświadczeniu Wykonawcy Załącznik nr 2 do 
Zapytania ofertowego  

  5. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania projektu, które będą 
uczestniczyły w realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania  ofertowego, w tym: 

a) Specjalista z zakresu influencer marketingu- przynajmniej 1 osoba 

b) specjalista ds. marketingu i komunikacji- przynajmniej 1 osoba 
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6.Dokument potwierdzający, że podmiot składający ofertę jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

7.Oświadczenie Podmiotu, że w przypadku wyboru jego Ofert wyraża on zgodę na udostępnienie 
przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Biuletynie Informacji 
Publicznej KOWR informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji projektu: nazwy i siedziby 
wykonawcy wybranego do realizacji danego zadania (projektu), ze wskazaniem zakresu 
zrealizowanego zadania oraz wartości, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego. 

8. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania: Wykonawca będący osobą fizyczną złoży oświad-
czenie, że nie podlega wykluczeniu w związku z wymogiem określonym w § 8 ust. 3 pkt 1-4 rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1351,ze zm.)” Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.  

 

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o 
dokumenty, o których mowa w Kryteriach Formalnych udziału w postępowaniu. 

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy rozstrzygnięta będzie decyzją Zarządu Zrzeszenia 
Producentów Papryki RP, w oparciu o opinie 3-osobowego zespołu ekspertów ZPPRP, wśród 
firm , które w podanym terminie dostarczą kompletne zestawy dokumentów. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

 

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego wraz z dokumentami określonymi w KRYTERIACH FORMALNYCH udziału w 
postępowaniu. 

 

2. Oferta powinna: 

a) zawierać nazwę (firmę), adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP 
(dla podmiotów polskich); 
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b) zawierać termin związany z ofertą; 

c) być podpisana przez Wykonawcę lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika) 
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 

3. Do oferty należy dołączyć (jako oddzielny dokument): 

a) prezentację lub inny dokument tekstowy zapisany w formacie pdf, zawierający rekomendację 
sposobu realizacji zadania, zawierający elementy zgodne z pkt „ ZADANIA AGENCJI NA ETAPIE 
PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY”. Prezentacja powinna 
zawierać także profil i krótki opis doświadczenia agencji. Waga całego dokumentu nie może 
przekroczyć 10 MB. 

b) pełnomocnictwo- jeżeli oferta lub oświadczenia i dokumenty są podpisywane przez osobę(-y) 
nieujawnioną(-e) w dokumentach rejestrowych jako osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy 

c) w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę- pełnomocnictwo do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy (nie dotyczy spółki 
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z 
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Umowa konsorcjum 
zawierająca obowiązki lidera i konsorcjantów.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy złożyć w języku polskim.  

6. Oferta musi być parafowana na każdej stronie i podpisana przez osoby upoważnione do 
podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym 
pełnomocnictwem. Nieprawidłowe podpisanie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty 
bez rozpatrzenia 

7. Oferty należy składać z ceną całkowitą netto podaną w PLN 

8. Zmiany lub poprawki w treści oferty i załączników muszą być podpisane lub parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę ( w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu). 

          XV.       FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

 

1.Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2021r do godz. 12.00 

osobiście w siedzibie BIURA ZPPRP w godzinach od 9.00 do 12.00 
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ul. Radomska 2, 26-414 Potworów (I piętro) 

Z dopiskiem na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. Projektu: „ Moc Polskich Warzyw” 

2. Za datę złożenia oferty uznaje się odpowiednio: 

Datę osobistego doręczenia oferty do siedziby Beneficjenta. 

 

3.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

 

4.Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

UWAGI DODATKOWE: 

- Poszczególne elementy projektu będą musiały być zaakceptowane przez zespół ekspertów ZPPRP, 

- Zwycięzca bierze odpowiedzialność i czynny udział w opracowaniu dokumentacji projektu dla Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Brak dokumentacji może skutkować brakiem finansowania 
dla wybranych elementów projektu. 

 

XVI.               ODRZUCENIE OFERTY 

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) Została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu. 

3) Została złożona przez podmiot niespełniający kryteriów formalnych. 

4) Wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 
czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego 
z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, (Dz. U. poz. 1351, ze  zm.), 

5) Została złożona po terminie. 
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XVII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli 
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawia-
jący przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający odpowie na pytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia przedmiotu 
oferty, zadane drogą e-mailową najpóźniej w 5 dniu roboczym licząc od dnia upublicz-
nienia zapytania ofertowego, tj. do 24.03.2021 roku włącznie. 

3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień oferty 
w wyznaczonym przez siebie terminie.  

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji oferty przed 
komisją oceniającą w wyznaczonym przez siebie terminie.  

5. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, które miałyby wpływ na wy-
nik postępowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego, która na pod-
stawie ustalonych kryteriów oraz ich wagi, uzyska największą ilość punktów. Wybór 
najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria zosta-
nie udokumentowany protokołem. 

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wy-
brana, nie potwierdzi przyjęcia usługi do realizacji w ciągu maksymalnie pięciu dni, li-
cząc od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, poprzez podpisanie umowy, do-
puszcza się możliwości wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona, jako kolejna na liście.  

10. Oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmo-
wać całość zamówienia. 

11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie zostanie 
uwzględniona.  

12. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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14. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wo-
bec Beneficjenta w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym,  z tytułu poniesio-
nych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważ-
nienia niniejszego postepowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wyko-
nawcy. 

15. O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną 
za pośrednictwem e-maila. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wy-
boru oferty) nie przysługuje odwołanie.  

16. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie interne-
towej Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej: www.producencipa-
pryki.pl  

17. Informujemy, że Zapytanie ofertowe znajduję się na stronie internetowej Zrzeszenia 
Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej: www.producencipapryki.pl  

 

                      ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty. 

2. Wykaz wykonanych usług, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego firma nie znaj-
duje się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty. 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania/projektu. 

4. Oświadczenie Podmiotu, że w przypadku wyboru jego Ofert wyraża on zgodę na udo-
stępnienie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 
Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacji zawartych w sprawozdaniu z realiza-
cji projektu: nazwy i siedziby wykonawcy wybranego do realizacji danego zadania 
(projektu), ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania oraz wartości. 

5.  Oświadczenie beneficjenta, że nie podlega wykluczeniu w związku z wymogiem okre-
ślonym w § 8 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia 
finansowego z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1351, ze zm.)” 
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Załącznik nr 1  

do Zapytania ofertowego  
 
 
 
 
      
     Pieczątka firmowa wykonawcy 

                                                                                                            ………………………………………… 
                                                                                                                    Miejscowość i data 
 
                                                                                                                                       
                                                                            FORMULARZ OFERTY 
 
nazwa Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
adres lub siedziba Wykonawcy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nr tel., adres 
email……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Przystępując do udziału w postępowaniu na  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….., 
oświadczam, że:  
1. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania w terminie i na warunkach ustalonych w 
Zapytaniu ofertowym.  
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym za cenę:  
……………………………………….. PLN netto.  
(słownie: ……………….………………………………………………………….…………………….….…………….. złotych 
netto)  
4.Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.  
5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.  
 
 
 
                                                                                                               …………………………………………………. 
                                                                                                                  Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2   

do Zapytania ofertowego  
 
 
 
 
 
  Pieczątka firmowa Wykonawcy 

  
  
  
         
                                                                                                                           
                                                                                                                           ………………………………………….  
                                                                                                                                     Miejscowość i data  
  
                                                                                                                      
           
                                                                WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  
  

Lp. Nazwa i adres odbiorcy Opis wykonanych usług* Wartość brutto Termin realizacji 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

 
 *Do wykazu dołączamy……….szt. dokumentów (referencji) potwierdzonych, że wskazane i opisane 
wyżej usługi zostały przez nas wykonane należycie.  
 
„Jednocześnie oświadczamy, że na dzień złożenia oferty ..................................................................... 
(nazwa firmy)  nie znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji.” 

 
  
  
  
 
 
                                                                                                                              ………………………………………………  

                                                                                                                           Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3   
do Zapytania ofertowego  

 
 
 
 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

                                                                                                                                       ……………………………………….  
                                                                                                                                               Miejscowość i data    
                                                                                                                                                             
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU PROJEKTU (ZADANIA): 
 
 

Lp. Imię i Nazwisko Opis wykształcenia, 
Kwalifikacji zawodowych 

I doświadczenia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
Dysponowania 
(np. umową o 
pracę, umową 

cywilnoprawną) 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                              ……………………………………………….                            
                                                                                                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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                                                                                                                                                       Załącznik nr 4  
  do Zapytania ofertowego  
  

 
 
 
 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

                                                                                                                               ..…………………………………… 
                                                                                                                                    Miejscowość i data  
  

 
 

OŚWIADCZENIE 
  
W przypadku Wyboru Oferty Firmy  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………na realizację 
przedmiotowego zadania (projektu) wyrażamy zgodę na udostępnienie przez Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacji 
zawartych w sprawozdaniu z realizacji projektu: nazwy i siedziby wykonawcy wybranego do realizacji 
przedmiotowego zadania (projektu), ze wskazaniem zakresu zrealizowanego zadania oraz wartości.  
  
  
  
 
 
 
 
  
                                                                                                                           ………………………………………………..  
                                                                                                                               Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5  

do Zapytania ofertowego 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

......................................., dn..................................  
 
 
 

Oświadczam, że nie jestem / jestem* osobą określoną w § 8 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzie-
lania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1351, ze zm.): 
  
(„§ 8. 3. Wykonawcą zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być osoba fizyczna, która: 

1) pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji; 
1) pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono 

wsparcia; 
2) jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono 

wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wyko-
nawcy; 

3) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w sto-
sunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–
3.”) 

 
       
 
 
 

.................................................................. 
                      podpis Wykonawcy 
 

 


