
   

Strona 1 z 4 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr GAPR-GoGlobal/ 390 /19/W  z dnia  29.03.2019 r. 
 

W związku z realizowanym projektem „Medsilesia Go Global” w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i 

Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie uczestników konferencji/targów w Lyonie 

(Francja) w ramach projektu „Medsilesia Go Global”. 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

(będącego  Zamawiającym w imieniu i na rzecz członka klastra) 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16 

44-100 Gliwice 

 

II. Osoby do kontaktu 

Anna Breguła-Cieślik   537 390 140 

Marzena Winek -Deka   530 993 079 

 

III. Termin i sposób złożenia oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na Formularz oferty stanowiącym Załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

2. Ofertę należy złożyć: 

a) na piśmie do dnia 02.04.2019 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Górnośląska 

Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice  

lub  

b) w formie elektronicznej (zeskanowanej). Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę składaną 

drogą elektroniczną: goglobal@gapr.pl. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferta 

musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego do dnia 

02.04.2019 r. do godziny 10:00. 

3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą 

rozpatrywane.  

4. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W 

przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

6. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
IV. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiającym w imieniu i na rzecz członka klastra: Accrea Bartłomiej Stańczyk oraz płatnikiem jest 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

2. Faktura/polisa będzie wystawiona na przedsiębiorstwo: Accrea Bartłomiej Stańczyk. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 

mailto:goglobal@gapr.pl.
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V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczenia dla 3  uczestników targów w ramach projektu 

„Medsilesia Go Global”. 

2. Miejsce docelowe konferencji/targów: Lyon, Francja 

3. Przewidywana liczba uczestników targów – 3 osoby ( w wieku 24-65, bez chorób przewlekłych). 

4. Ubezpieczenie każdego uczestnika targów na czas podróży i pobytu na miejscu: 

• ubezpieczenie kosztów leczenia uwzgledniającego m.in. transport medyczny, transport zwłok do kraju 

zamieszkania (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie), 

• NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie), 

• OC (wartość ubezpieczenia min. 40 tys. EUR w Europie), 

• ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz sprzętu elektronicznego  (minimalna wartość ubezpieczenia 

w Europie zgodnie z tabelą poniżej). 

5. Terminy ubezpieczeń: 

 

VI. Kryterium wyboru oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium: 

 
 

 

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną oferty brutto.  

 

VII. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element formularza oferty. 

 
VIII. Wiedza i doświadczenie 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają 

niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

 

IX. Potencjał techniczny i osobowy 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,  iż w 

momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny i osobowy do 

Pracownik 

nr 

Termin podróży i pobytu Sposób 

transportu 

ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz 

sprzętu elektronicznego  (minimalna 

wartość ubezpieczenia). 

1 08.04.2019-13.04.2019 samochód  2000 zł 

2 08.04.2019-13.04.2019 samochód 2000 zł 

3 09.04.2019-12.04.2019 samolot 4000 zł 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena oferty brutto 100% 
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jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego 

element formularza oferty. 

 

X. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż ich 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

 
XI. Wykluczenia 

Z   udziału   w   postępowaniu   wykluczeni    są   Wykonawcy   powiązani    osobowo   i   kapitałowo z 

Zamawiającym. 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: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 5%  udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. 

 
Z udziału w postępowaniu wyklucza się: 

1. osoby   fizyczne,   które   prawomocnie   skazano   za   przestępstwo   popełnione   w   związku     

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2. spółki jawne, których  wspólnika prawomocnie  skazano  za  przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 
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4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie    

skazano    za    przestępstwo    popełnione    w    związku    z    postępowaniem     o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

7. wykonawców  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,   o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się 

wyroku; 

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.     o 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub 

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego. 

 
XII. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Formularz oferty (załącznik nr 1). 
 


