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Ogłoszenie

Numer

2022-40105-126276

Id

126276

Powstaje w kontekście projektu

RPZP.01.14.00-32-0002/21 - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na 
innowacje – etap III

Tytuł

Realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych 
służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu 
pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze 
Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy

Tak, Zamawiający przewiduje  zmiany umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym 
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-09-14
1. 20220914 - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
2. 20220914 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 2
3. 20220914 Wykaz osób - Załącznik nr 3
4. 20220914 Oferta celów study tour - Załącznik nr 4
5. 20220914 Wykaz usług - Załącznik nr 5
6. 20220914 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6
7. 20220914 Wzór umowy - Załącznik nr 7
8. 20220914 Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-09-14

Data ostatniej zmiany

2022-09-14

Termin składania ofert

2022-09-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Partyzantów 1
70-222 Szczecin
NIP: 8512745138

Osoby do kontaktu

Magdalena Olejniczak
tel.: +48 91 433 41 26
e-mail: m.olejniczak@zrot.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Brak podziału zamówienia na części

Budżet części 1

50000,00 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

1) Informacje ogólne

a)�Przedmiotem zamówienia jest realizacja wsparcia formułowania partnerstw lokalnych 
służących budowie produktów turystycznych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej 
gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach RPO 
Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
b)�szacowana liczba uczestników: 
- prace nad formowaniem partnerstw: 30 osób (2 partnerstwa w grupach po 15 osób każde)
- study tour: 20 osób

c)�Grupę docelową projektu stanowią osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność 
gospodarczą w dziedzinie turystyki oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
d)�Czas realizacji zamówienia: 
październik – listopad 2022

2) Szczegółowy zakres zamówienia

a) Organizacja prac nad zawiązaniem partnerstw na wyznaczonym obszarze, w tym:
- zapewnienie pomieszczeń dla realizacji spotkań uczestników partnerstw w standardzie 
zapewniającym odpowiednie warunki pracy warsztatowej – w lokalizacji zatwierdzonej przez 
Zamawiającego,
- zapewnienie uczestnikom spotkań podstawowego serwisu cateringowego w postaci kawy, herbaty, 
wody, soków i ciastek,
- przygotowanie wstępnej analizy potencjału i uwarunkowań lokalnych oraz warunków brzegowych 
dla wdrożenia każdego z partnerstw obejmującej:
-- identyfikację i uzasadnienie dla wyboru elementów lokalnego potencjału turystycznego 
stanowiącego podstawę merytoryczną dla budowy partnerstwa
-- identyfikację czynników wyróżniających obszar jako potencjalne środowisko budowy produktu 
turystycznego na tle konkurencji
-- określenie warunków brzegowych dla powodzenia procesu zawiązania partnerstwa
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- ogólne określenie metodologii procesu budowy lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju produktów 
turystycznych
- określenie w porozumieniu z lokalnym samorządem i Zamawiającym składu grup inicjatywnych dla 
każdego z partnerstw objętych wsparciem  
- przygotowanie i realizacja harmonogramu spotkań i konsultacji z grupami inicjatywnymi dla 
poszczególnych partnerstw w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego metodologię w ramach 
wyznaczonego okresu, w tym dla każdego partnerstwa minimum 2 bezpośrednie spotkania 
koordynacyjne
- wsparcie trenerskie i koordynację procesu zawiązania każdego z partnerstw w trakcie spotkań grup 
inicjatywnych i w trybie korespondencji zdalnej, w oparciu o udokumentowane doświadczenie i dobre 
praktyki, zgodnie z opracowanymi harmonogramami zatwierdzonymi przez Zamawiającego 
- opracowanie koncepcji formuły organizacyjnej i dokumentów regulujących zasady działania w 
ramach poszczególnych partnerstw oraz omówienie ich z grupami inicjatywnymi i przygotowanie do 
praktycznego zastosowania
- stworzenie planu działania partnerstwa na 3 lata z uwzględnieniem projektu kluczowego dla którego 
zostaną określone parametry takie jak w szczególności: diagnoza stanu (na bazie analizy SWOT), 
identyfikację potrzeb, określenie celów i metod interwencji, ogólny budżet i ramowy harmonogram 
realizacji projektu - dla każdego z partnerstw

b) Przeprowadzenie stydy tour’u w formie jednodniowego wyjazdu prezentującego funkcjonowanie 
lokalnych partnerstw na terenie województwa zachodniopomorskiego dla 20 osób (z umożliwieniem 
uczestnictwa minimum 5 przedstawicieli każdego z partnerstw), w tym:  
- zapewnienie obsługi merytorycznej ze strony operatora prezentowanego produktu obejmującej 
zwiedzanie obiektów, konsultacje merytoryczne z operatorami produktów    
- zapewnienie środka transportu do użytku w czasie całego czasu trwania wyjazdu   
- zapewnienie obiadu dla uczestników wyjazdu; pod pojęciem obiad Zamawiający rozumie jeden 
ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką lub drugiego dania), 
odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, który powinien być 
przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z pełnowartościowych, 
świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, obligatoryjnie z 
dostępną wersją wegetariańską.

c) Koordynacja przygotowania przez grupy inicjatywne każdego z lokalnych partnerstw 
ogólnych założeń wniosku aplikacyjnego do źródeł finansowania rozwoju produktu turystycznego, 
obejmującego w szczególności diagnozę stanu (na bazie analizy SWOT), identyfikację potrzeb, 
określenie celów i metod interwencji, ogólny budżet i ramowy harmonogram realizacji projektu  

d) Przygotowanie raportu z przebiegu prac koordynacyjnych i organizacyjnych w ramach każdego z 
partnerstw obejmującego:
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- zarys analizy uwarunkowań dla każdego z partnerstw
- opis przebiegu prac w oparciu o zastosowaną metodologię procesu budowy każdego z lokalnych 
partnerstw
- sprawozdanie merytoryczne i dokumentacja fotograficzna (minimum 10 zdjęć) z przebiegu study 
touru
- informację dotyczącą procesu wdrożenia formuły organizacyjnej i dokumentów regulujących zasady 
działania w ramach poszczególnych partnerstw  

Kody CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie  nabyte w 
ciągu 7 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, w dziedzinie budowy i bieżącego funkcjonowania co najmniej dwóch 
produktów turystycznych.

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Wykaz usług – Załącznik nr 5 
wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację zamówienia (np. referencje).
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 3 
szkolenia/warsztaty w dziedzinie organizacji i promocji produktów turystycznych.

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz wykaz osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz 
z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 
posiadają polisę OC (lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej) z sumą gwarancyjną z tytułu ryzyka prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości co najmniej 20.000,00 zł

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

POWIĄZANIE OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE Z ZAMAWIAJĄCYM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby fizyczne niebędące personelem 
projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
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a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.

W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z 
Załącznikiem nr 2.
PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) Na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 
postepowania);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 
s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).
2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego 
wykonawcy.
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego 
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wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego. 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie 
na załączniku nr 6.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie organizacji i promocji 
produktu turystycznego - 40%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-09-14 - data opublikowania
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-> 2022-09-23 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


