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IM.2600.188.2019 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego 
upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014 – 2020 (RPO WO). Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego dla działania 5.1. ochrona różnorodności biologicznej. 
 
I ZAMAWIAJĄCY: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl 
 
Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
 
tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

III TRYB ZAMÓWIENIA: 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem umowy jest wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego 
upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego”. 

W ramach zadania Wykonawca będzie musiał wykonać interaktywną mapę bioróżnorodności Powiatu 
Krapkowickiego jako podstronę do strony Internetowej Powiatu Krapkowickiego, częścią podstrony 
będą również wszystkie szczegółowe informacje dotyczące punktów umieszczonych na mapie.  
Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do przeglądania w przeglądarkach internetowych takich 
jak Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.  
Główną częścią przedmiotu zamówienia jest interaktywna mapa bioróżnorodności Powiatu 
Krapkowickiego. Cechy charakterystyczne, które musi spełniać: 
1. Na mapę mają być naniesione punkty ( współrzędne gps ) z dostarczonymi przez Zamawiającego 

67 charakterystycznymi punktami dotyczącymi bioróżnorodności. Punkty te mają być 
interaktywnymi znacznikami na mapie, które po kliknięciu w dany punkt przedstawiają zdjęcie 
charakterystycznego punktu, krótki opis oraz odnośnik do podstrony zawierające szczegółowy opis 
danego znacznika. 
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2. Ww. punkty mają umożliwiać umieszczanie wg. wybranej kategorii, co automatycznie powoduje 
dobranie odpowiedniej ikony znacznika. 

3. Mapa oparta ma być na ogólnodostępnych mapach google. 
4. Materiały tekstowe, opisy gatunków, zdjęcia gatunków, przybliżona lokalizacja, potrzebne do 

wykonania interaktywnej mapy bioróżnorodności i podstrony z opisami zostaną przekazane przez 
Zamawiającego bezpłatnie z zachowaniem pełnych praw autorskich. 

5. Wykonawca udzieli zamawiającemu wszelkich koniecznych praw do samodzielnej eksploatacji 
i rozwoju przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający otrzyma prawo oraz techniczne i rzeczywiste możliwości łatwej (za pomocą ogólnie 
dostępnych narzędzi) realizacji czynności dotyczących: administrowania, tworzenia struktury 
(dodawanie i usuwanie modułów i komponentów), wprowadzania, przetwarzania, zarządzania 
i publikowania informacji przeznaczonej, do udostępniania. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy od dnia odbioru końcowego. 
8. Inne szczegółowe wymogi dotyczące stworzenia mapy: 

• zaznaczenie terenu Powiatu Krapkowickiego z podziałem na gminy dowolnie wybranym 
kolorem, 

• możliwość użycia dowolnie wybranej ikony jako znacznika na mapie, 

• możliwość stworzenia dowolnej liczby kategorii oraz pokazywania na mapie tylko i wyłącznie 
wybranej kategorii, 

• moderowanie przedmiotu zamówienia tylko przez Zamawiającego, 

• możliwość niezależnego dodawania kilku map do strony, 

• możliwość dowolnej konfiguracji rozmiaru mapy, jej przybliżenia, zmiany widoku 
z samochodowej na satelitarną, 

• możliwość dodawania i zaznaczania kolorem dowolnie wybranego obszaru mapy w postaci 
trójkątów, kółek, linii łamanych czy wielokątów, 

• dodawania dowolnego medium jako obrazek do znacznika, 

• graficznej kustomizacji mapy, 

• mapa powinna mieć możliwość drukowania oraz samodzielnego ustawiania zakresu wydruku 
mapy, 

• samodzielne dodawanie/usuwanie lokalizacji obiektów połączonych z stronami informacyjnymi 
przez Zamawiającego, 

• w tle mapy powinny się znaleźć następujące treści: granice gmin oraz granice obszarów leśnych 
i nieleśnych, sieć potoków oraz nazewnictwo rzek, miejscowości, 

• użytkownik powinien mieć możliwość wybrania danej trasy, aby przemieszczać się kolejno 
między punktami lub też dostępu do poszczególnych punktów poprzez wybranie poszczególnych 
punktów na mapie,  

• powinna być zagwarantowana możliwość powiększania zdjęć i grafik, 

• możliwość samodzielnej zmiany ikon oznaczających punkty na mapie, lokalizacji przez 
Zamawiającego, 

• możliwość wykrywania aktualnej pozycji gps użytkownika oraz wskazywania drogi dojazdu do 
wybranego znacznika w postaci najkrótszej drogi na piechotę, rowerowej oraz samochodowej, 
w przypadku użycia tej opcji przez użytkownika mobilnego, użycie tej opcji przenosi użytkownika 
do aplikacji google maps, 

• możliwość wyświetlania istniejących ścieżek rowerowych, 

• możliwość wyświetlania natężenia ruchu samochodowego w okolicy, 

• możliwość eksportowania oraz importowania gotowej mapy przy pomocy plików CSV, 
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• możliwość konfiguracji opcji wyświetlania mapy przez możliwość wyłączania pełnego 
ekranu mapy, zoomu mapy, sterowania kółkiem, przeciągania myszą, powiększania 
dwukrotnym kliknięciem, 

• możliwość dowolnej konfiguracji okna z informacjami na temat znacznika, tj. szerokości 
pokazanego obrazka, wysokości pokazanego obrazka, kształtu "dymku" oraz kolejności 
wypisywanych informacji, 

• wsparcie dla UTF – 8, 

• możliwość włączenia animacji znacznika, 

• brak reklam oraz linków do serwisów zewnętrznych, 

• możliwość importu listy znaczników z pliku xmla, 

• import plików KML/KMZ, 

• mapa powinna być wykonana w technice, która umożliwia prezentowanie jej w dowolnej skali, 
bez straty jakości, 

• umieszczenie na stronie pod interaktywną mapą formularza pozwalającego na zgłoszenie przez 
użytkowników nowych gatunków, formularz musi zawierać pola do uzupełnienia: nazwa 
gatunku, krótki opis, lokalizacja gatunku (miejscowość, nazwa ulicy, nr działki, nazwa rzeki, dane 
GPS), zdjęcie jako załącznik, zgłoszenie w postaci uzupełnionego formularza trafiać będzie do 
Zamawiającego, który umieszczał będzie nowe punkty na mapie jako jedyny moderator, 

• szczegółowe podstrony z opisem każdego punktu - na każdej podstronie muszą się znaleźć 
informacje o danej bioróżnorodności takiej jak zdjęcie, nazwa, krótka charakterystyka, oraz opis 
lokalizacji, 

• możliwość umieszczania w opisie znacznika plików video,  

• podstrony zostaną umieszczona na serwerze Zamawiającego, w związku z tym musi działać, 
poprawnie na PHP w wersji 7.3 lub wyższej MySQL w wersji 5.6 oraz wspierać protokół https,  

• wykonawca musi zapewnić poprawne działanie przedmiotu zamówienia przez 3 lata od 
podpisania umowy,  

• wykonany przedmiot umowy musi być w oparciu na licencje GOV lub Business, nie dopuszcza się 
używania jakichkolwiek technologii w licencjonowaniu freeware ze względu na ograniczenia 
licencyjne, 

• możliwość importu plików URI, XML, CSV, JSON, GPX, 

• możliwość użycia polygonów oraz wielokątów do określania wybranych obszarów mapy. 

KOD CPV:  
71354000-4 – Usługi sporządzania map; 
72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia; 
79822500-7 – Usługi projektów graficznych. 

 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia. 
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 

określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 
ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 
 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu 
Krapkowickiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -

2020, Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 05.01 Ochrona 
różnorodności biologicznej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

4. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia określono w istotnych 
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami 
wskazanymi w niniejszym zaproszeniu i przypadającym w okresie: 

od 7 dni kalendarzowych do 14 dni kalendarzowych 
liczonych od daty zawarcia umowy. 

VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
Zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do 
porozumiewania się z oferentami jest:  
Pani Iwona Jagoda - Jamioł – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 367 
Pani Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy, tel. 77 40 74 342 
Pan Szymon Woźny – Koordynator Biura Obsługi Teleinformatycznej, tel. 77 40 74 311 
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.  

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 
warunki udziału w postepowaniu: 
1. nie podlegają wykluczeniu. 
2. spełniają warunki udziału w postepowaniu tj.: posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

wykonanie co najmniej 1 strony internetowej. 
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 
wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta: 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

b) wykaz usług wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu – załącznik Nr 2 

c) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 
w szczególności: 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny 
dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do 
postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika - wymagana 
forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - w przypadku, gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu 
z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres - wymagana 
forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 
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d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu 
z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną 
pieczątką. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
wszystkie osoby. 

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:  
1. Wykonawca określi cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do 

zaproszenia. Wykonawca podaje wyliczoną całkowitą wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu 
wszystkich elementów wchodzących w jej zakres. 

2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.  
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi (o zaokrągleniu drugiej cyfry po przecinku 
w „dół” lub w „górę” decyduje trzecia cyfra po przecinku). 

4. Wyliczoną cenę oferty Wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części „Formularza 
ofertowego”. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie 
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, w związku z tym cena oferty brutto jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do Zaproszenia.  

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie 

jednostkowej, która po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

11. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 
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12. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

13. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

X. ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY:  
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
(%) 

1 Cena brutto (C) 60 

3 Termin realizacji zamówienia (dni) (T) 40 

1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 %: 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

C = Cmin/Co x 100 x waga (60%) 

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
Co - cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

2) Kryterium „termin realizacji” (T) – waga 40 % 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

T = (Tmin/Tof) x 100 x waga (40%) 

gdzie:  T- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin; 
Tmin - najkrótszy termin spośród wszystkich ofert; 
Tof - termin podany w badanej ofercie. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt. 

 
UWAGA!  
Termin powinien mieścić się w granicach wartości pomiędzy 7 a 14 dni 
 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy w każdej części, który spełni warunki 

udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą 
liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Ko = C + T 

gdzie:  Ko– łączna ilość punktów oferty ocenianej 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” 
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „termin realizacji” 
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3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

XI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

XII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r., do godz. 10.00 

w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 
osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:  
 

„Wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego  
upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności  

w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo  
przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” 

 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 

upływu do jej składania.  

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 
pokój nr 115.  

XIV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 

1) w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na realizację zamówienia, 

2) bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządniania niniejszego zaproszenia. 

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy 
którego ofertę wybrano, zostanie przesłana elektronicznie do Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: 
http.//www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 
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XVI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Krapkowicki z siedzibą w Krapkowicach 
przy ul. Kilińskiego 1; 

• Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzonego numerem IM.2600.188.2019; 

• Odbiorcami Państwa 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  

• W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• Posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 
2. Wykaz usług- zał. Nr 2 
3. Istotne postanowienia umowy – zał. Nr 3 
 
Opis przedmiotu zamówienia przygotował: Szymon Woźny 
 
 

Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 
podpis osoby przygotowującej zaproszenie 

 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 

____________________________ 
podpis zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

IM.2600.188.2019 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa:   .................................................................................................……………..…… 
Siedziba: .................................................................................................………………..… 
Województwo ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres e-mail ....................................................................................................…………....… 
Numer telefonu0 (**).................................... 
Numer faksu 0 (**).................................... 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania ................................... 
 
Nawiązując do zaproszenia na „Wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu 
Krapkowickiego upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach 
projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. 
 
oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
netto ...................................... 
VAT ……...… % ……………………… 
brutto …………………….. (słownie: ..................................................................................................) 
 
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie (min.7 max. 14 dni): ………………. dni 
2. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego tj. do 14 dni od daty wpływu 

faktury do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
3. W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 
4. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 
do składania ofert. 
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6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 

d) ................................................................................................. 

e) ................................................................................................. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
____________________, dnia  _____  2019 
 
 
 
 
 

 

..........................................................................
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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załącznik nr 2 do zaproszenia 

IM.2600.188.2019 

 

WYKAZ USŁUG 
W postępowaniu „Wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu Krapkowickiego 
upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego” 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (usługi) wraz 
z wyszczególnieniem zadań objętych 

przedmiotem zamówienia 

Odbiorca usługi 
(nazwa i adres, tel., 

 e-mail) 

Wartość 
zamówienia 

Data wykonania 
zamówienia 

(usługi) 

1. 

    

2.  

    

 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. 
Dowody należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
____________________, dnia  _____  2019 
 
 

 

........................................................................ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zaproszenia 
 

Istotne postanowienia umowy 
 
Zawarta w dniu ………………. 2019 r. w Krapkowicach pomiędzy: 
Powiatem Krapkowickim z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, 
NIP 199-01-11-672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 
występują: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) stosownie 
do art. 4 pkt 8 tej ustawy Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 
zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy  związany z realizacją projektu pn. „Śladami 
bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz 
Powiatu Krapkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego dla działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie interaktywnej mapy bioróżnorodności Powiatu 

Krapkowickiego upowszechniającej i promującej wiedzę w zakresie bioróżnorodności w ramach 
projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy wykonaniu przedmiotu 
umowy oraz do wykonania przedmiotu umowy na wysokim poziomie artystycznym i technicznym 
zgodnie z przepisami prawa oraz interesami Zamawiającego. 

 
§ 2 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 
1) wykorzystywanie logo Zamawiającego i oznaczania dokumentów dotyczących przedmiotu 

zamówienia zgodnie z Kartą Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 – 2020 dostępną na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/wp-
content/uploads/akcept.-IK-UP-KARTA_PROGRAMU.pdf również na oficjalnej korespondencji 
związanej z realizacją przedmiotu umowy, 

2) informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 do …… 
dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

………………….….. zł netto (słownie: …………………………………………. złotych, ……/100) powiększone 
o VAT, co daje łączną kwotę ……………….…..zł brutto (słownie: ……………………………… złotych, 
…../100)jeśli dotyczy.  

2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia wg ceny ofertowej, niezmiennej do końca realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniósł 
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 
Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu przez Dyrektora 
Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krapkowicach protokołu 
potwierdzającego prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia, 
prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem 
na konto wskazane w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Zamawiającego, przelew 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia 
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:  
Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, NIP 199-01-11-672; 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

10. Faktura wystawiona bezzasadnie, w tym bez wymaganego protokołu odbioru, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy z dniem podpisania protokołu 
odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 5 na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności poprzez umieszczanie w sieci Internet, publikacjach, prasie, wykorzystywaniu 
w prezentacjach multimedialnych, 

4) zmiany w zakresie, modyfikacji, tłumaczenia na języki obce, łączenia całości lub poszczególnych 
elementów z innymi dziełami. 

2. Zamawiający nabywa także prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 
trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wynikiem jego twórczości i nie 
będzie obciążony prawami osób trzecich oraz praw takich nie narusza lub jeśli przedmiot umowy 
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jest wynikiem twórczości osoby trzeciej to Wykonawca oświadcza iż zostały przeniesione na niego 
prawa autorskie z możliwością ich przekazania. 

4. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedmiotu umowy odpowiedzialność w tym zakresie 
spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jego prawa autorskie do przedmiotu umowy nie są 
ograniczone w zakresie określonym niniejszą umową. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do zatwierdzenia przedmiot umowy poprzez przesłanie 
go na adres mailowy s.wozny@powiatkrapkowicki.pl. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zgłaszanych na adres mailowy 
Wykonawcy …………………………………………………………………. przez Zamawiającego w terminie do 3 dni 
roboczych od ich otrzymania i uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.  

 
§ 7 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w ciągu 2 dni bez obowiązku uiszczenia przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania gdy:  
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania. 

3. Umowa może zostać rozwiązania na mocy porozumienia stron. 

 
§ 8 

1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji pracy, akceptacji przedmiotu umowy, zgłaszania 
poprawek, konsultacji i uzgodnień merytorycznych, lecz bez prawa wprowadzania zmian do 
niniejszej Umowy, ani zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień Umowy, Zamawiający 
wskazuje: 
1) Iwonę Jagodę-Jamioł – Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy,  

e-mail: i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 40 74 367,  
2) Anetę Mielczarczyk – Inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy,  

e-mail: a.mielczarczyk@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 40 74 342, 
3) Szymona Woźny – Koordynator Biura Obsługi Teleinformatycznej,  

e-mail: s.wozny@powiatkrapkowicki.pl, tel. 77 40 74 311. 
2. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy 

jest…………………………………...., e-mail…………………………………..tel……………………………………….. 
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1. nie wymaga sporządzania Aneksu do Umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej strony.  
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
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1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §  4 ust. 1, 

2) za naruszenie, któregokolwiek z obowiązków ujętych w umowie oraz załączniku nr 1 
w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każde naruszenie, 

3) za opóźnienie w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają także przesłanie 
wezwania na adres e-mail osoby wskazanej w § 6 ust. 2. 

3. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Wykonawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego 
i Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych 
z realizowanym przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 
przedmiotu umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. 

4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć 
wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania 
w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki lub przepisów 
prawa.  

 
§ 11 

W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego 
rozwiązania rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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