
 

Sztutowo  06.05.2022 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2022 

 

 

w ramach projektu pn. „Organizacja dwóch wydarzeń pn. Power Zone w partnerstwie 

organizacji pozarządowych” nr UM11-6935-UM1111345/19 współfinansowanego                         

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020,  na organizację wydarzenia aktywizującego. 

 

Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie zaprasza do złożenia oferty na usługę 

organizacji wydarzenia pn. POWER ZONE – strefa aktywności dnia 29 maja 2022 

roku w Krynicy Morskiej według poniższej specyfikacji: 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

 

Fundacja Strefa Mocy 

ul. Różana 4 

82-110 Sztutowo 

NIP: 579 225 45 39 

 

Osoba do kontaktów:  

Artur Milarski - Prezes Zarządu 

e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com 

tel. 785 400 302 

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

 

KODY CPV: 

79952000-2   Usługi w zakresie organizacji imprez 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia imprezy plenerowej obejmującej 

swym zakresem: 

 

1. Data: 29 maja 2022 r. w godz. 10.00-14.00 

2. Miejsce: Krynica Morska, ul. Gdańska 144 (teren portu jachtowego przy budynku 

Informacji Turystycznej) – impreza plenerowa 

3. Przewidywana liczba uczestników: 200 osób (rodziny z dziećmi, mieszkańcy 

Krynicy Morskiej oraz turyści) 



 

4. Wymagane elementy wydarzenia:  

a) Zabezpieczenie:  

- zabezpieczenie medyczne (min. jeden ratownik wyposażony w torbę medyczną) – 

dostępny podczas całego czasu trwania imprezy 

- quad z kierowcą – dostępny podczas całego czasu trwania imprezy 

- ubezpieczenie OC 

b) Animacje dla rodzin: 

- konferansjer – wyposażony w nagłośnienie, mikrofony itp. 

- animacje dla dzieci (min. 5 różnych aktywności, np. maskotki, malowanie twarzy, 

bańki mydlane itp., w tym aktywności ruchowe) 

- konkursy sportowe (min. jeden główny konkurs np. turniej rzutu piłką do kosza itp. 

oraz min. 4 dodatkowe konkurencje np. bieżnie, trampoliny itp.) z zapewnieniem 

drobnych upominków jako nagród (min. 10 nagród) 

- konkursy wiedzy o Mierzei Wiślanej (min. 3 tury pytań z zakresu geografii, biologii, 

administracji, ciekawostek związanych z terenem Mierzei Wiślanej ) z zapewnieniem 

drobnych upominków jako nagród (min. 10 nagród) 

c) Szkolenia sportowe: 

- zajęcia tzw. intro – wprowadzające do dyscyplin sportowych związanych z wodą (np. 

windsurfing, kiteboarding, żeglarstwo itp.) - min. dwóch trenerów dwóch różnych 

dyscyplin z wyposażeniem (sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć) 

- konsultacje związane z aktywnością sportową - min. jeden specjalista np. dietetyk, 

fizjoterapeuta itp. 

d) Strefa chillout: 

- min. 1 namiot eventowy z wyposażeniem – min. 10 szt. leżaków 

- dystrybucja napojów – min. jedna osoba obsługująca wydawanie napojów (min. 200 

porcji po min. 250 ml ) 

- muzyka – DJ ze sprzętem nagłośnieniowym, opłata ZAIKS  

5. Cel wydarzenia: aktywizacja mieszkańców i turystów poprzez warsztaty tematyczne, 

animacje, konkursy oraz przybliżenie uczestnikom sportów wodnych. Wydarzenie 

organizowane w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego będzie imprezą 

towarzyszącą Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w klasach: 420, 470, ILCA 4, 

ILCA 6, ILCA 7. 

 

6. Wymogi odnośnie realizowanej usługi: 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) Opracowanie szczegółowego programu wydarzenia. 

b) Przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego programem z należytą starannością. 



 

c) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację usług, która obecna będzie przez 

cały czas trwania wydarzenia. 

c) Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej. 

 

2. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: 

a) Udostępnienie placu na organizację wydarzenia. 

b) Udostępnienie energii elektrycznej. 

c) Nadzór nad realizacją usługi. 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1. Prowadzi działalność w zakresie zleconej usługi. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W razie złożenia 

więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają 

odrzuceniu.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze 

postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 

wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów i treści oferty. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Cena - 100% 

 

 

 

 



 

V. OPIS SPOSOBU OCENY SKŁADANEJ OFERTY: 

 

1. Cena (P1) - Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną 

liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem. 

 

                  najniższa cena 
P1 =       x 100 x 100% 
                   cena badanego Wykonawcy 
 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 16.05.2022 r. do godz. 16.00, mailowo na adres: 

e-mail: fundacjastrefamocy@gmail.com lub pocztą na adres: Fundacja Strefa Mocy, 

ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo (decyduje data wpływu), lub osobiście w siedzibie 

Fundacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

 

VII.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1) Wzór oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundacjastrefamocy@gmail.com


 

Załącznik nr 1  

…………………………………………. 
(Miejscowość , data) 

.................................................... 

(Pełna nazwa Oferenta)  

 

.................................................... 

(Dane teleadresowe) 

 Fundacja Strefa Mocy 

Ul. Różana 4, 82-110 Sztutowo 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

dotyczy: zapytania ofertowego nr 2/05/2022 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................ . 

. 

Ulica: ....................................... Kod i miejscowość: ............................................................. 

 

Powiat................................. Województwo: ........................................................................ . 

 

NIP:………………………. REGON:………………………….        E-mail……………………..…………… 

 

Osoba upoważniona do kontaktu w imieniu wykonawcy: 

 

Imię nazwisko:…………………………………………………….……………….. 

 

Tel:......................................................................... e-mail:……………………………………………….. 

 

Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w 

wysokości:     

Cena brutto z podatkiem VAT ......................................., ........ zł 

(słownie złotych ........................................................................................................................) 

w tym podatek VAT w wysokości …................% tj. …........................... złotych 

Cena netto ………………………………………….., ………… zł 

 

 

1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 

wskazanego w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne 



 

do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich 

powstania.  

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe 

oszacowanie wszystkich kosztów. 

5. Oświadczam/y, że prowadzę/imy działalność w zakresie zleconej usługi. 

6. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy 

potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

8. Oświadczam/y, że nie jestem/eśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

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

data, pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 
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