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Potworów, dnia 12.06.2019r 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 

DOTYCZĄCE PROJEKTU (ZADANIA) PT.: „WSZYSTKIE SMAKI I KOLORY PAPRYKI, 

 CUKINII I BAKŁAŻANA- PROMOCJA PRZY UŻYCIU ZNAKU SŁOWNO-GRAFICZNEGO 

 „POLSKA SMAKUJE”. KONTYNUACJA” 

 

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): 

 

„WSZYSTKIE SMAKI I KOLORY PAPRYKI, CUKINII I BAKŁAŻANA- PROMOCJA PRZY UŻYCIU       
ZNAKU SŁOWNO-GRAFICZNEGO „POLSKA SMAKUJE”. KONTYNUACJA”. 

TŁO PROJEKTU: 

Korzystając z zapisów Ustawy z 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2017 r. 
poz.2160), Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zwróciło się do Komisji Zarządzającej Funduszu Promo-
cji Owoców i Warzyw o wpisanie do planu finansowego na rok 2019 zadania pt. „Wszystkie smaki i kolory papryki, cukinii i 
bakłażana- promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje”. Kontynuacja”. Wniosek został zaakceptowany 
przez Komisję Zarządzającą Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.  

 

Do Polski papryka trafiła prawie 30 lat temu, a pierwsze jej uprawy ulokowane zostały na terenie 
gminy Przytyk. Prekursorem uprawy był Antoni Kwietniewski z Woli Wrzeszczowskiej (gmina Przytyk), 
który sprowadził do Polski paprykę w 1982 roku. W roku następnym uprawę tego warzywa pod tune-
lami rozpoczęły również inne osoby z gminy Przytyk, a w latach późniejszych papryka trafiła również 
do pobliskich gmin. 
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Obecnie region radomski jest największym zagłębiem uprawy papryki w Polsce. Przybliżona wielkość 
zbioru papryki waha się w granicach 100 tysięcy ton rocznie w około 3500 gospodarstw, w ponad 
60 000 tuneli foliowych na obszarze około 1500 ha. Mocną stroną regionu jest ponad 30-letnia trady-
cja w produkcji papryki oraz doświadczenie producentów. 

W roku 2018 Zrzeszenie Producentów Papryki RP przy pomocy FPOiW,  zrealizowało projekt 
 „ Wszystkie smaki i kolory papryki” .  W ramach planowanego zdania na rok 2019 chcemy kontynuo-
wać program mający na celu  dalsze propagowanie i promowanie spożycia papryki produkowanej w 
Polsce. Chcemy też promocje rozszerzyć o inne ciepłolubne warzywa produkowane w Polsce tzn. cu-
kinia i bakłażan. Wykonanie zadania jest niezbędne w celu utrwalenia i ugruntowania informacji o za-
letach spożywania papryki, cukinii i bakłażana produkowanych w Polsce.   
 
Do roku 2018  pomimo tego że  Polska jest w naszej części Europy największym producentem papryki 
konsumpcyjnej nie były prowadzone działania mające na celu promowania papryki produkowanej w 
Polsce ( tzw. patriotyzm konsumpcyjny). W przypadku cukinii i bakłażana będą to pierwsze działania 
promocyjne informujące w ogóle o tych warzywach produkowanych w Polsce i o ich zaletach dla kon-
sumenta. Problemem jest brak świadomości konsumentów, że w okresie letnim, w Polsce produkuje 
się praktycznie wszystkie odmiany papryki, cukinii i bakłażana. 
 

W związku z powyższym, konieczne jest podniesienie wykreowanie mody na spożycie papryki, cuki-
nii i bakłażana, w tym zwiększenie spożycia krajowej papryki, cukinii i bakłażana. Koniecznym staje 
się wykreowanie wiedzy konsumenckiej, że w Polsce na Południu Mazowsza produkujemy pa-
prykę, bakłażana i cukinię. Pozwoli to na budowanie trendów prozdrowotnych zarówno w młodym 
jak i starszym pokoleniu. Rezultatem powinna być większa niż dotychczas świadomość, że papryka, 
cukinia, oraz bakłażan dobrej jakości produkowany jest w naszym kraju tzn. w Polsce, a także pod-
niesienie świadomości o walorach żywieniowych tych warzyw. 

Zrzeszenie Producentów Papryki powołane zostało 11 września 2014r i dziś skupia około 130 produ-
centów warzyw pod osłonami z terenu powiatu radomskiego, białobrzeskiego i przysuskiego. 
Głównym celem Zrzeszenia jest reprezentowanie interesów producentów warzyw w ważnych kwe-
stiach dotyczących przyszłości rozwoju produkcji, dystrybucji i integracji środowiska. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA 

 

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

2. Szczegółowy opis zawiera dział V. ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Przedmiot zadania jest finansowany ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożyw-
czych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji rolno-spożyw-
czych (Dz. U. z 2017 r. poz.2160) 
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IV. CELE PROJEKTU 

 

Celem realizacji działania jest: 

 - wykreowanie mody na spożycie papryki, cukinii i bakłażana - w tym zwiększenie spożycia krajowej 
papryki, cukinii, oraz bakłażana 

-  doprowadzenie do sytuacji, w której klient sięgając po paprykę, cukinię, czy bakłażana będzie to ro-
bił świadomie, jednocześnie zwracając uwagę na ich źródło,  

- budowanie trendów prozdrowotnych zarówno w młodym jak i starszym pokoleniu. 

Cele pośrednie projektu to: 

- wzrost patriotyzmu konsumenckiego 

- wzrost świadomości prawidłowej diety w głównych grupach docelowych 

V.            ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 

W ramach projektu planuje się: 

1. Publikacja co najmniej 6 Artykułów sponsorowanych dotyczących produkcji papryki, cukinii i 
bakłażana w Polsce, oraz ich właściwościach ( w tym przynajmniej 3 artykuły na rozpoznawal-
nych blogach kulinarnych), promocja w mediach społecznościowych i internecie. 

2. Emisja co najmniej 100 spotów reklamowych w telewizji TYP INFO lub TELEWIZJI TRWAM. 

3. Program informacyjny w ogólnopolskiej telewizji krajowej z Centrum produkcji papryki w Pol-
sce (Potworów) z prezentacją próbek warzyw i przetworów przygotowanych przez lokalne 
Koła Gospodyń. 

4.  Zorganizowanie co najmniej dwóch akcji promujących kampanię: sampling papryka, cukinia, 
bakłażan w wybranych sieciach handlowych, mających na celu zaznaczenie, że produkty te 
też mamy w Polsce i zaczyna się na nie sezon. Wykonanie akcji promowania początku sezonu 
paprykowego w Polsce poprzez rozdawanie różnych próbek papryki w wybranych centrach 
handlowych w największych miastach w Polsce. Akcja będzie organizowana przy udziale lo-
kalnych Kół Gospodyń, działających na terenie „Paprykowym”.  

5. Festiwal papryki w ramach organizowanych Dni Papryki. Specjalne stoisko, na którym bę-
dziemy przeprowadzać prezentację, degustację przetworów i potraw- w tym celu planujemy 
zaproszenie znanej osobistości kulinarnej, a także będziemy dystrybuować materiały informa-
cyjno- promocyjne zachęcające do częstszego spożywania papryki. Działanie to na zlecenie 
ZPPRP między innymi wykonałyby lokalne, prężnie działające stowarzyszenia kobiet, których 
zadaniem byłaby promocja papryki i przetworów z niej wykonanych. Dodatkowo będziemy 
rozdawać drobne gadżety i próbki, a także przygotowanie programu telewizyjnego z festi-
walu i reportażu w radio Plus, zatrudnienie fotografa. 
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6. Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej i poza szkolnej spożywania papryki słodkiej, cukinii i 
bakłażana- promocja papryki i przetworów z niej wykonanych przez lokalnie działające Sto-
warzyszenia Kobiet. Akcje w stołówkach szkolnych, na wakacyjnych wyjazdach dzieci i mło-
dzieży. Promocja papryki wśród kucharzy, oraz Szkół Gastronomicznych poprzez sampling. Co 
najmniej 10 akcji promujących. 

7. Publikacja i dystrybucja ulotek, zaproszeń. 

8. Najem Bilbordów-co najmniej  10 szt. Projekt graficzny billboardu wraz z produkcją oraz wy-
najmem miejsca co najmniej przez miesiąc. 

9. Wykonanie badań rynkowych w zakresie preferencji konsumentów dotyczących rodzajów, 
smaków, kolorów i kraju pochodzenia spożywanej papryki, cukinii i bakłażana, by poznać gu-
sta, przyzwyczajenia  i świadomość konsumentów w tym zakresie. Zlecenie będzie wykonane 
przez niezależny podmiot. Jego wynikiem będzie raport. 

 

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. 

 

 

VI. CZAS TRWANIA CAŁEGO PROJEKTU 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30-11-2019 r. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia. 

VII. GRUPA DOCELOWA 

 

Grupy docelowe do których skierowane jest działanie: 

- dzieci i młodzież szkolna, 

- młode matki decydujące o zakupach, 

- osoby starsze dbające o zdrowie 

 

     VIII.           BUDŻET PROJEKTU  

 

Budżet: 377 700, 00 zł netto włączając wynagrodzenie Agencji*. 
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*Prosimy, aby prowizja agencji włączona była do kosztorysów na poszczególne działania, a nie stano-
wiła osobną linię budżetową. 

ROZDYSPONOWANIE BUDŻETU POMIĘDZY DZIAŁANIAMI : 

1. Reklama w telewizji, radio, prasie lub innych mediach: 

1) Co najmniej 3 Artykuły sponsorowane na rozpoznawalnych Blogach Kulinarnych- 24 000 zł netto 

2)  Co najmniej 3 Artykuły sponsorowane - 24 000 zł netto 

3)  Reklama w telewizji- minimalnie 100 szt.- 100 000 zł netto 

4) Co najmniej 1 Program informacyjny w ogólnopolskiej telewizji krajowej z Centrum Produkcji  

    Papryki w Polsce- 40 000 zł netto 

2. Promocja w punktach sprzedaży: 

1) Co najmniej dwie akcje promujące polski sezon na paprykę, cukinię i bakłażana w wybranych punk-
tach (sampling w czterech miastach wybranych punktach sieci handlowych) – 40 000 zł netto 

3. Udział w pokazach, wystawach i targach: 

1) Minimalnie 1  Festiwal papryki w Potworowie z promocją informującą i rozdawaniem próbek 

 papryki: 

- 6 lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich przygotuje potrawy i przetwory z papryki w celach promocyj-
nych, dla gości przybyłych na Festiwal- 6 000 zł netto 

- przygotowanie stoiska pokazującego bogactwo produkcji- 2 000 zł netto 

- przygotowanie programu telewizyjnego z festiwalu i reportażu w Radio Plus- 9 000 zł netto 

- zaproszenie znanej osobistości kulinarnej do promowania potraw z papryki- 8 000 zł netto 

2) Minimalnie 10 akcji promocyjnych  wśród stołówek żywienia zbiorowego, szkołach, szkołach ga-
stronomicznych-  24 000 zł netto 

4.  Najem powierzchni informacyjno- promocyjnych: 

1) Najem Bilbordów co najmniej  10 szt.- 40 000 zł netto 

5. Publikacja i dystrybucja broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów informacyjno- 
promocyjnych: 

1) Ulotki minimum 5000 szt              

2) Zaproszenia minimum 1000 szt 

Łącznie 2 700 zł netto na poz. 1) i 2) 

6. Badania efektywności zadania wykonane przez niezależny podmiot: 
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1) Wykonanie badań rynkowych w zakresie preferencji konsumentów dotyczących rodzajów, sma-
ków, kolorów i kraju pochodzenia spożywanej papryki, cukinii i bakłażana. Raport porównawczy- wy-
niki kampanii - 25 000 zł netto 

 

7. Koszt w przypadku realizacji zadania poza siedzibą podmiotu wykorzystującego środki finansowe 
funduszu: 

1) podróży samochodem- wyjazdy samochodem prywatnym lub służbowym- do 12 000 zł netto 

2) zakwaterowania- 30 noclegów-  do 12 000 zł netto 

3) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych- 72 
osobodni- do 9 000 zł netto 

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. 

ZPPRP zastrzega sobie na etapie podpisania umowy możliwość odchyleń o nie więcej niż 10% po-
między poszczególnymi pozycjami kosztów objętych zmianą, przy założeniu, że całkowita kwota re-
alizacji zadania nie przekroczy łącznego budżetu 377 700,00 zł netto 

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

UWAGA! 

Przejazd samochodem- limity określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dn.23 października 2007 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobów dokonywania zwrotu kosztów uży-
wania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy:                                                                                                       
- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3-0,5214 zł ,                                                                           
-  dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3-0,8358 zł (Dz.U.2007 nr 201 poz.1462) 

Zakwaterowanie i pokrycie kosztów pobytu- nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie należno-
ści przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej krajowej – jeżeli zadanie jest realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej) z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz.167) 

 

IX.  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 całościowego budżetu projektu, obejmującego wszystkie koszty związane z 
reklamą w telewizji, mediach promocją w punktach sprzedaży, organizacją festiwali papryki, 
promocją  i wszystkimi działaniami opisanymi w dziale V. ZAŁOŻENIA PROJEKTU oraz wyna-
grodzeniem Wykonawcy (ujętym cząstkowo w poszczególnych pozycjach kosztorysu). 
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X. 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 kryterium 

1. Wysokość Wynagro-
dzenia Wykonawcy  

Zadania 

80% 80 

2. Kreacja zadania 20% 20 

 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobową Komisję ze ZPPRP w następujący sposób: 

Ad.K1 

Kryterium (K1) „Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy Zadania” - oceniona zostanie w skali 
punktowej do 80 punktów, w taki sposób, że  oferta najtańsza uzyska 80 punktów, pozostałe oferty 
otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 

Punkty za wysokość wynagrodzenia zostaną wyliczone według następującego wzoru: 

 Najniższa oferowana Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy 

Liczba punktów=  -------------------------------------------------------------------------------------X 80 pkt 

                                   Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy oferty badanej 

Ad.K2 

Kryterium (K2) „Kreacja zadania”- oceniona zostanie w skali do 20 pkt. Zostanie ona podzielona na: 

1) Atrakcyjność wizualną, estetykę projektu- za co można będzie uzyskać max 10 pkt 

2) Innowacyjność pomysłów, oryginalność- za co można będzie uzyskać max 10 pkt  
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Ocena „Kreacji zadania” i przyznanie 0- 20 pkt w zależności od indywidualnej oceny każdego Członka 
Komisji  

K2 = Suma indywidualnych ocen Członków Komisji (0-20) przyznanych ocenionej ofercie/ilość osób 
oceniających  

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

XI. 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 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).  W przetargu nie 
mogą startować osoby fizyczne. 

2) Kierownik projektu ze strony wykonawcy powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań 
wskazanych w zapytaniu ofertowym- winien wykazać, że w przeciągu ostatnich dwóch lat 
realizował podobny projekt, o podobnym zakresie działań, o wartości około 250 000- 350 000 
zł.  

3)  Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 
wykonanie umowy (powinien dysponować rezerwą finansową w wysokości 40% od kwoty 
całkowitej projektu tj. 377 700 zł netto) 

4) Jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim i technicznym. 

5) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.    

6) Wykonawca powinien dostarczyć wraz z dokumentacją Wynagrodzenie Wykonawcy ujęte 
cząstkowo w poszczególnych pozycjach Kosztorysu. 

 

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

 

Oferty mogą złożyć podmioty mające osobowość prawną, posiadające doświadczenie w obsłudze 
projektów związanych z organizacją  konferencji, kampanii edukacyjnych w mediach, udziałem w 
targach, festiwalach, akcjach promujących.  Zgłoszenie powinno zawierać formalną deklarację o  
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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 40 % potrzebnej do wykonania 
projektu/zadania; 

 3.Przykłady minimum 3 zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat projektów o podobnym zakresie    
działań. 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. 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) specjalistą od organizacji konferencji, targów- przynajmniej 2 osoby 

b) specjalistą od działań online – przynajmniej 1 osoby 

5.Dokument potwierdzający, że podmiot składający ofertę jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

6.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. 

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. 
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3. 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); 

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) kosztorys realizacji zadania (umieszczony w osobnym pliku Excel) 

c) wynagrodzenie Wykonawcy ujęte cząstkowo w poszczególnych pozycjach Kosztorysu. 

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

e) 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 konsorcientów.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 
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6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane lub parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
podpisującej). 

7. Cena ofert musi być wyrażona w PLN netto. 

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

          XIV.       FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1.Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2019 r. do godz. 12:00 : 

1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@producencipapryki.pl w formie skanu 

W tytule e-maila należy wpisać: Odpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. Projektu: „ Wszystkie smaki i 
kolory papryki, cukinii i bakłażana - promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje”. 
Kontynuacja”. 

lub 

2) Przesłać przesyłką listową- wersję papierową z załączoną wersją elektroniczną na adres 
Beneficjenta, lub złożyć osobiście w siedzibie BIURA ZPPRP : 

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk 

Z dopiskiem na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dot. Projektu: „ Wszystkie smaki i kolory 
papryki, cukinii i bakłażana- promocja przy użyciu znaku słowno-graficznego „Polska Smakuje”. 
Kontynuacja”. 

2. Za datę złożenia oferty uznaje się odpowiednio: 

1) Datę dostarczenia oferty na adres e-mail Beneficjenta. 

2) Datę 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, 

 

 



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 | 12

 

- 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. 

 

XV. 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 warunków udziału w postępowaniu, oraz kryte-
riach 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, z późn.  zm.), 

5) Została złożona po terminie. 

 

XVI. DODATKOWE INFORMACJE 

 

ZPPRP zastrzega sobie prawo możliwości dokonywania aktualizacji Zapytania ofertowego, jak również 
doprecyzowania szczegółów złożonych ofert w okresie przed rozstrzygnięciem przetargu w razie nie-
jasności. 

 

1.    Wykonawca może zwrócić się do Beneficjenta o wyjaśnienie treści zapytania ofer-
towego. Beneficjent udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie tre-
ści Zapytania ofertowego wpłynie do Beneficjenta nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie ter-
minu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy już udzielonych wyja-
śnień, Beneficjent może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywa-
nia. 

3. Beneficjent bez rozpoznania może pozostawić również wniosek Wykonawcy, w któ-
rym Wykonawca zwraca się do Beneficjenta w innym celu niż wyjaśnienie treści Zapy-
tania ofertowego. 

4. Beneficjent poprawi w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie, 
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2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepo-
wodujące istotnych zmian w treści oferty, jeżeli Wykonawca na wezwanie Benefi-
cjenta i w terminie przez niego wyznaczonym nie wniesie sprzeciwu wobec czyn-
ności poprawienia jego oferty. 

5. W toku badania i oceny ofert Beneficjent może żądać od Wykonawców wyjaśnień doty-
czących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu ich wyjaśnienia lub poprawienia, lub uzupełnienia. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Beneficjent spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeż eli nie będzie to możliwe, ponieważ ofert te       
zawierają taka samą cenę, Beneficjent wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do          
złożenia w terminie określonym przez Beneficjenta ofert dodatkowych. Wykonawcy skła-
dając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożo-
nych ofertach. 

7. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 
jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od 
zawarcia umowy o realizację przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca pozostaje związany złożoną oferta przez okres 30 dni- bieg ww. terminu roz-
poczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty. 

9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym jego eta-
pie bez podania przyczyny i bez dokonania wyboru Wykonawcy zadania. 

10. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec 
Beneficjenta w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w którym z tytułu poniesio-
nych przez nich kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnie-
nia niniejszego postepowania na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy. 

11. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Benefi-
cjenta. 

               12.Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty droga  

                     elektroniczną (e-mail). 

 

Do dnia 20.06.2019 r. do godz. 17:00 ogłoszony zostanie Zwycięzca Konkurencyjnej Procedury Wy-
boru Wykonawcy.  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty. 
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2. Wykaz wykonanych usług. 

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. 
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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.  
  
  
  
 
 
                                                                                                                              ………………………………………………  

                                                                                                                           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 
 
 



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 
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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 
 
 
 
 
 


