
Załączniknr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o ań, 2 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019 r.PZP

Dz. U. z2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.

!. Zamawiający : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im, Z. Herberta, ul. Solna 1,78-
,100 Kołobrzeg, NlP 671-177-21-77, REGON 320605280

!l. Opis przedmiotu zamówienia

Regionalne Centrum Kultury w Kołobzegu im. Z. Herbeńa zaprasza do złożenia ofert
cenowych na: Organizację wizyty studyjnej (study tour) dla środowisk osób
opiniotwórczych, dziennikarzy i blogerów zainteresowanych tematyką Kołobrzegu,
nową marką Miasta Kołobrzeg oraz sposobami spędzenia aktywnie wolnego czasu
także poza sezonem wakacyjnym na terenle Miasta Kołobrzeg.

1. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie
do zorganizowania i przeprowadzenia 3 dniowej wizyty studyjnej (study tour) mającej
charakter podrózy poznawczej po atrakcjach turystycznych Miasta Kołobrzeg w
miesiącu pażdzierniku 2021 r.

W wyzej opisanej wizycie studyjnej uczestniczyc będzie: od minimum 10 osób do
maksymalnie do 15 osób i 1 osoba do obsługi.

2. W ramach usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca winien zapewnić
usługi noclegowe, gastronomiczne, przygotowanie i obsługę wizyty studyjnej, transpoń
(niepublicznym środkiem transpońu) dIa uczestników wizyty.

3, Grupa docelowa usługi będącej pzedmiotem zamówienia: osoby opiniotwórcze,
dziennikarze i blogerzy.

Specyfika głównych wymagań:

Usługa będąca pzedmiotem zamówienia obejmować będzie organizację i pzeprowadzenie
wizyty studyjnej w zakresie:

1, Wytypowanie i rekrutację uczestników wizyty studyjnej (minimum 10 - maksimum 15
osób) wywodzących się zkluczowych ogolnopolskich mediów, blogerów turystycznych,
touroperatorów. Pzesłanie do nich zaproszeń oraz formularzy zgłoszeniowych.
Wytypowani uczestnicy muszą zostać zaakceptowani przez ZamawiĄącego.
Niezbędne jest przedstawienie w załączniku do ofeńy - listy proponowanych
osób/instytucji opiniotwórczych, dziennikarzy i blogerow.

2. Zapewnienie opracowania przez uczestników wizyty studyjnej i publikacji ańykułow
pozytywnie opisujących i promujących pobyt w Mieście Kołobrzeg także w okresie
jesiennym w szczególności opisujących atrakcje turystyczne Miasta Kołobrzeg wlaz z
oceną z pobytu w trłieście Kołobrzeg w trakcie wizyty studyjnej zarówno w
czasopismach lub innych publikacjach drukowanych jak i na pońalach internetowych
w ktorych dany uczestnik wizyty studyjnej publikuje swoje opinie, ańykuły, itp.. Termin
publikacji artykułów maksymalnie do 12 grudnia 2021 roku.

3. Zapewnienie dla uczestników study-touru:
a) usług transportowych w mieście Kołobrzeg i okolicach wg zatwierdzonego przez

ZamawiĄącego programu wizyty studyjnej,
b) usług noclegowych na terenie miasta Kołobrzeg, Hotel lub Ośrodek wypoczynkowy o

standardzie minimum tożsamym z czterogwiazdkowym hotelem tj. - spełniający



określone standardy noclegowe i wypoczynkowe, zakwaterowanie w pokojach
jednoosobowych, Obiekt noclegowy nie moze być promowany (wymieniony z nazwy)
w zmieszczonych artykułach opisujących i promujących pobyt w Mieście Kołobrzeg,

c) usług gastronomicznych (menu usług gastronomicznych tj. śniadania, obiady, kolacje),
d) pilotaż, opieka i koordynacja grupy uczestników wizyty studyjnej,
e) obsługa programu turystyczno-poznawczo-rekreacyjnego wizyty studyjnej z podziałem

na godziny. Proponowany pżez Wykonawcę program powinien zostać załączony do
treści składanej ofeńy i powinien obejmowaó pzygotowanie szczegółowego planu
wizyty w oparciu o najwazniejsze turystyczne atrybuty Kołobzegu, wg poniźszego
przykładowego harmonogramu :

08 październ|ka2021 lub 15 października 2O21
15:00 - 17:00 przyjazd uczestników - powitanie w wybranym ośrodku/hotelu
1 9:00 kolacja integracyjna
09 paźdzlernika 2021r. lub 16 października 2021
9:00 - 10:00 Sniadanie
10:00 - 12:00 Zwiedzanie z przewodnikiem; historia Kołobrzegu w pigułce; Katedra -

punkt widokowy oraz wnętze /Ratusz, Głowa Adebara-Ratusz
12:30 - 15:00 Kołobrzeg aktywnie, możliwości spędzanie czasu; trasy rowerowe -
ekopark lub Rejs / Latarnia - punkt widokowy lŻródełko solankowe
,15:00 - 16:00 obiad
16:00 - 't8:00 Bogactwa naturalne Kołobrzegu; kąpiel borowinowa - okłady
borowinowe lub spa do wyboru
19:00 kolacja
1 0 października 2O21r. lub 17 października 2021r
9:00 - 10:00 Śniadanie
10:00 - 12:00 Grota solna
12:30 - 15:00 Relaks/Zwiedzanie: Pomniki przyrody - spacer relaksacyjny, punkty
widokowe
15:00 - 16:00 obiad - pozegnanie

lll. Termin wykonania usługi od 08- 10 pażdziernika 2021 r. lub 1 5 - 17 października 2021
r.

!ll. Warunki udziału w postępowaniu, które spełnić musi składający ofeńę:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktozy spełniają następujące
wymogi:

1, Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2, Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, atakże
dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia

3. ZnĄdĄą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

4, Nie ogłoszono wobec nich upadłości albo nie jest prowadzone wobec nich
postępowanie likwidacyjne oraz nie zalegĄą z opłacaniem należności
publicznoprawnych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
izdrowotne.

lV, Wykonawca winien złożyc swoją propozycję finansową na załączonym formulazu -

ofercie cenowej. Wszystkie elementy ofeńy składające się na scenar|usz i harmonogram
wizyty studyjnej jak i pozostałe wymagania określone w opisie specyfikacji głównych
wymagań, Wykonawca składający ofeńę jest zobowiązany przedstawić w sposób



wyczerpujący i szczegółowy w formie opisowej w załączniku załączonym do
wypełnionego formularza cenowo - ofeńowego.

V. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZamawiĄący
i Wykonawcy mogą puekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,

Vl. osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaŚnień
dotyczących postępowania jest specjalista ds. promocji Mariusz Juszko, e-mail:

mariusz. i uszko@rck. kolobrzeq,eu

Vll. Miejsce składania ofeń

Ofertę cenową z załącznikami należy:

pzesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocia@rck.kolobrzeg.eu lub pzesłaĆ
w zamkniętej kopercie na adres Zamawiaiącego Regionalne Centrum Kultury w Kołobzegu im. Z.

Herbeńa, u|. Solna ,1, 78-,100 Kołobrzegu z dopiskiem,. ,,Organizacja wizyty studyjnej (study touĄ

dla środowisk osób opiniotwórczych, dziennikazy i blogerów zainteresowanych tematyką

Kołobrzegu, nową marką Miasta Kołobrzeg oraz sposobami spędzenia aktywnie wolnego

czasu w Mieście Kołobrzeg także poza sezonem wakacyjnym" w terminie do dnia 20.09.2021
r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu ofeńy do Zamawiającego.

Vlll. Opis sposobu obliczania ceny

1, Na załączonej ofercie cenowej, nalezy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie
/ udzielenie przedmiotu zamówienia wraz z proponowanym szczegÓłowym i

wyczerpującym opisem realizaĄi usługi zawierającym m.in. scenariusz i harmonogram

wizyty studyjnej i innymi załączn|kami niezbędnymi do złozenia ofeńy.

2, Wańość cenową ofeńy należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch

miejsc po pzecinku oraz słownie.

3, Cena powinna zawieraó wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Do ofeńy należy załączyc szczegółowy i wyczerpujący opis realizacji usługi zawierający

m,in. scenariusz i harmonogram wizyty studyjnej.

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy ZamawiĄącym a Wykonawcą, odbywać się będą w złotych
polskich.

lx.

1.

2,

3.

4.

5.

l nformacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyboze najkorzystniejszej ofeńy, ZamawiĄący zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku
postępowania.
Zamawialący zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca, którego ofeńa została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejny ofeńę najkorzystniejszą spośród złozonych ofeń, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny lub uniewazni postępowanie.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj, odwołanie,
skarga,
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opańych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.



X. Termin płatności:

Usługa płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni po

realizacji zamówienia / usługi l zlecenia.

Xl. Zabezpieczenie wykonania umowy: nie dotyczy

Xll. Okres związania ofeńą: 30 dni

Xlll. Opis kryteriów oceny ofeń, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze
ofeńy najkorzystniejszej, wrazz podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu oceny ofeń:

ZamawiĄący dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt)

a) Punkty za Kryterium: ,,Cena zamówienia brutto" zostaną obliczone wg. następującego
Wzoru:

Cena Ofeńy najtańszej

x 70 = ilośó punktow

Cena Ofeńy badanej

b) Punkty za Kryterium: Scenariuszwizyty studyjnej wrazz harmonogramem

x (30 pkt) = ilość punktów

x - opis działań wraz z harmonogramem
Maksymalnie za kryterium Scenariusz mozna uzyskaó 30 punktów

Lista załączni ków do przygotowania odpowied n iego programu wydarzenia:

1, Strategia Promocji Miasta Kołobrzeg 202Q-2025+ ofaz esencja z dokumentu Strategii,

która jest bazą strategiczną do komunikacji w roku 2021 i pienłszym krokiem

konstytuowania nowego pozycjonowania miasta,

http://um kolobrzeq,esp. parseta, pl/u ploads/med ialU CHWALA N R XX.294.20-

strateoia promoci!__]Q2.Bdf

2. Brand Guideline, www.reqeneracia.kolobrzeq.eu

Załączniki:

a. Formularz cenowo - ofertowy.
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