Łańcut, dnia13.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Muzeum-Zamek w Łańcucie zaprasza do złożenia oferty na:
Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu
pn: Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Pałacu Myśliwskiego w Julinie
w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR- KA V”
ze środków programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG.
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz
z przeprowadzeniem analizy popytu na planowaną ofertę kulturalną
i prognozowany wzrost popytu na usługi powstałe w wyniku realizacji projektu,
a także przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi oraz opracowanie raportu z konsultacji społecznych.
Studium winno zawierać m.in. następujący zakres:
1. Przedmiot i zakres projektu
2. Charakterystyka projektu
3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego
4. Identyfikacja problemów społecznych i środowiskowych regionu
5. Logika interwencji w aspekcie źródła finansowania
6. Komplementarność projektu z innymi działaniami/programami
7. Analiza instytucjonalna
8. Analiza techniczna projektu
9. Analiza finansowa
10. Analiza ekonomiczna
11. Analiza wrażliwości i ryzyka
12. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko
13. Wnioski z przeprowadzonych analiz – podsumowanie
Studium wykonalności musi zawierać
zakres zgodny z wytycznymi
do przygotowani studium wykonalności znajdującymi się na stronie internetowej:
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/Za%C5%82.%2011%20
Wytyczne%20do%20przygotowania%20studium%20wykonalno%C5%9Bci%20ost_.p
df
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Informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej:
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-onaborze.php
3. Terminy i warunki realizacji zamówienia:
3.1. Warunki dotyczące zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w Studium Wykonalności, których
realizacja będzie wymagana na etapie wyboru źródła dofinansowania oraz
interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Studium Wykonalności oraz
innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, także w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi
po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego
wykonanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag, w zakresie
prawidłowości realizowania przedmiotu zamówienia, w tym co do jego zakresu
i sposobu realizacji prac, na każdym etapie wykonywania umowy, w formie
pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do ich
uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego,
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres
min. 12 miesięcy.
3.2. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2020 r.
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługi
polegającej na opracowaniu dokumentu o podobnym charakterze. Ocena spełniania
warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły
spełnia/nie spełnia.
5. Kryteria oceny ofert: cena – 100%
5.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
cena ofertowa - 100 %, (100% = 100 pkt)
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium,
otrzyma maksymalną ilość punktów.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
- Wg kryterium cena:
cena min.
Wc = ---------------------- x 100 pkt,
cena ofer.
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6. Sposób przygotowania oferty:
6.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, na formularzu
stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, w języku polskim, pismem
czytelnym.
6.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6.3. Oferta oraz wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
7. Warunki płatności:
7.1. Rozliczenie za usługę odbędzie się fakturą, wystawioną po zrealizowaniu
zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru
końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
7.2. Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności za wystawioną
fakturę.
8. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego,
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut do dnia 20.01.2020 godz. 15.00 lub elektronicznie
alina.zelazna@zamek-lancut.pl
9. Informacje dotyczące zawierania umowy: Umowa w sprawie realizacji
zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających
z treści ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie w terminie do 14 dni od
daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Muzeum zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bez podania
przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
11. Załączniki do zapytania ofertowego:- załącznik – wzór formularza oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez
wyboru oferty.
Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych
do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie
art. 26 ustawy pzp.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując
do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających
dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane
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osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.
Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza
oferty – Załącznik Nr 1).
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie, Zamkowa 1,
37-100 Łańcut, e mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: (17) 225 20 08
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zamek-lancut.pl lub
bezpośrednio w siedzibie Administratora, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
3. Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego
przepisów o archiwizacji.
4. Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego,
a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO,
5. Odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja
postępowania
w
oparciu
o
art.
8
oraz
art.
96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż dane
osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków
bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu korzystania ze środków ochrony prawnej,
o których mowa w Rozdziale 21 niniejszej SIWZ i wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie
6. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych
oraz
prawo
do
ich
sprostowania,
przy
czym
skorzystanie
z
prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,
7. Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
8. Nie przysługuje Panu/-i prawo:

do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d)
w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
9. Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy
z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
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