
 

GK.042.3.4.2021 

Konin, 01.09.2021 r. 

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM KONKURSIE OFERT 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, 

określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz zgodnie 

z art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

NIP 665-28-99-834, Regon 311019036 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Działania informacyjno - promocyjne dla projektu  „Stworzenie zintegrowanego 

systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”, realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność 

miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 

CPV – 79342200 - 5 usługi w zakresie promocji  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zakup, wykonanie i montaż tablic informacyjnych o projekcie - zakup 

14 szt. tablic informacyjnych (jednostronnych) wykonanych z materiałów 

(metalu lub tworzywa sztucznego) – do uzgodnienia, gwarantujących 

wysoką trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych 

wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym dogodny montaż 

z posadowieniem w podłożu na odpowiedniej wysokości zapewniającą 

wzorową czytelność, które zostaną umieszczone w lokalizacjach, na 

których realizowane będą zadania  w ramach projektu tj. (budowy dróg dla 

rowerów i ciągów pieszo-rowerowych oraz budowy efektywnego 

energetycznie oświetlenia istniejących dróg dla rowerów), rozmiar tablic  

80cm wysokość x 120cm szerokość. Zawarta treść opisowa i graficzna: 

nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, zestaw logo znaki znak FE, 

barwy RP, znak UE oraz herb województwa wielkopolskiego, adres portalu 

www.mapadotacji.gov.pl. Tablice informacyjne zostaną zamontowane na 

terenie miasta Konina oraz następujących gmin: Gmina Golina, Gmina 

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


 

 

Kazimierz Biskupi, Gmina Kramsk, Gmina Krzymów, Gmina Rzgów, Gmina 

Stare Miasto. 

2. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, z wykorzystaniem mediów 

jedna kampania promocyjna, w trakcie realizacji projektu 

z wykorzystaniem mediów lokalnych – (prasy regionalnej, portali 

internetowych oraz mediów społecznościowych). 

Zakres kampanii: artykuły promocyjne w regionalnej prasie – 2 szt., 

informacje promocyjne na lokalnych portalach internetowych – 2 szt., 

przygotowanie grafiki promującej projekt do umieszczenia na profilu 

facebook Miasta Konina – 1 szt. 

3. Druk plakatów promocyjnych w ilości - 50 szt. 

Druk plakatów informujących o projekcie do umieszczenia w lokalizacjach 

gdzie będzie realizowany powyższy projekt tj. w siedzibie Lidera – Miasta 

Konin, Uczestnika – Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, który współpracuje 

przy realizowaniu projektu oraz Partnerów - gmin tworzących „K OSI”. 

Rozmiar plakatu - format A3 (arkusz papieru o wymiarach 297x420), ilość 

50 szt., zawarta treść opisowa i graficzna: nazwa beneficjenta, tytuł 

projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej 

w projekt, zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb 

województwa wielkopolskiego, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

IV. ZAPLANOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU WRAZ 

Z TERMINEM REALIZACJI 

1. Budowa dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych na terenie  K OSI  

- termin realizacji rok 2021, zakończenie 2021-12-31, 

2. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia istniejących dróg dla   

rowerów - termin realizacji rok 2021, zakończenie 2021-09-30, 

3. Działania informacyjno-promocyjne - termin realizacji rok 2021, 

zakończenie 2021-12-31, 

4. Przygotowanie dokumentacji projektowej – studium wykonalności - 

termin realizacji rok 2021, zakończenie 2021-09-30. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 30.11.2021 r., w tym: 

1. Etap I - do dnia 29 października 2021 r. 

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


 

 

a) wykonanie i montaż tablic informacyjnych o projekcie o wymiarach 

80cm wysokość x 120cm szerokość, 14 szt. jednostronne zgodnie  

z opisem zawartym w pkt III ppkt 1 Publicznego konkursu ofert, 

b) druk plakatów promocyjnych w ilości 50 szt. zgodnie z opisem  

zawartym w pkt III ppkt 3 Publicznego konkursu ofert. 

2. Etap II - do dnia 30 listopada 2021 r. 

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, z wykorzystaniem mediów – 

zgodnie z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Publicznego konkursu ofert. 

VI. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zobowiązuję się do dostarczenia Wykonawcy wymaganych 

treści opisowych oraz wszelkich oznaczeń graficznych, które zostaną 

umieszczone na wytworzonych elementach informacyjno– 

promocyjnych stanowiących przedmiot zamówienia. 

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, 

stanowiący załącznik do Publicznego konkursu ofert. 

3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania wymaganej 

przedmiotem zamówienia działalności (jeśli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania), niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

dysponować potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

4. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia za spełniony jeśli Wykonawca prawidłowo zrealizował 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum 

2 zamówienia w przedmiocie podobnym do przedmiotu niniejszego 

Zamówienia o wartości co najmniej 60 tys. złotych. Powyższe 

doświadczenie należy przedstawić na wykazie stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego ogłoszenia, zawierającym: przedmiot zamówienia, czas 

realizacji oraz nazwę zleceniodawcy. Do ww. wykazu należy załączyć 

dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (np. 

referencje, protokoły odbioru nie zawierające uwag). 

5. Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana według formy 

„spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy. Oferta, która nie spełni warunku nie zostanie dopuszczona 

do dalszego etapu postępowania (Wykonawca zostanie wykluczony). 



 

 

6. Oferta, która nie spełni wymagań opisanych powyżej zostanie 

odrzucona. 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

a) cena brutto [C] – 80 %, 

b) okres gwarancji na tablice informacyjne opisane w pkt III ppkt 1 

Publicznego konkursu ofert [G] – 20 % 

2. W zakresie ww. kryteriów oferta Wykonawcy może uzyskać łącznie 

maksymalnie 100 punktów. 

3. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów. 

4. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej złożonych ofert, Zamawiający 

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu/wykluczeniu Wykonawcy 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonując wyliczenia wartości 

punktowej dla każdej oferty, wg poniższych wzorów: 

a) Cena brutto (C) 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt), 

każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów, 

stosując wzór: 

𝑪 =
𝑪𝒏

𝑪𝒃
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕. 𝒙 𝟖𝟎% 

gdzie: 

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert. 

Cb – cena brutto oferty badanej. 

C – ilość punktów w ramach ww. kryterium. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

b) Okres gwarancji (G) 

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma maksymalną ilość 

punktów (20 pkt), każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie 

mniej punktów, stosując wzór: 

𝑮 =
𝑮𝒃

𝑮𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕. 𝒙 𝟐𝟎% 

gdzie: 

Gb - okres gwarancji oferty badanej 

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

G - ilość punktów w ramach ww. kryterium. 



 

 

 Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru elementu 

przedmiotu umowy, którego dotyczy gwarancja. Zaoferowanie okresu 

gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. 

 Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru 

przedmiotu umowy. Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 

miesięcy, będzie równoznaczne z przyjęciem przez Zamawiającego do 

obliczeń 60 - miesięcznego okresu gwarancji. 

 Okres gwarancji wyrażony powinien być przez Wykonawcę w pełnych 

miesiącach, w postaci liczby całkowitej z zakresu od 36 do 60. 

 Podanie okresu gwarancji w innych jednostkach niż „miesiąc” lub podanie 

okresu gwarancji w niepełnych miesiącach będzie skutkowało przyjęciem 

do oceny wartości przeliczonej na jednostkę „miesiąc” , a wartości 

wyrażone w niepełnych miesiącach zostaną zaokrąglone w dół (np. 100 

tygodni = 25 miesięcy, 788 dni = 26 miesięcy). Dla celów obliczeniowych za 

miesiąc uznaje się 4 tygodnie lub 30 dni. 

5. Całkowita liczba punktów (P), jaką otrzyma dana oferta, zostanie 

obliczona wg wzoru: P=C+G 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być złożona w nieprzezroczystej kopercie, zamkniętej 

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

2. Koperta musi być opisana w następujący sposób: 

„Oferta na działania informacyjno – promocyjne dla projektu pt. „Stworzenie 

zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” 

Nie otwierać przed dniem 10.09.2021 r., godz. 13:00 z dopiskiem: Wydział 

Gospodarki Komunalnej” 

3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką. 

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, określonego przez 

Zamawiającego. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny 

brutto (do dwóch miejsc po przecinku) usługi, będącej przedmiotem 

zamówienia, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.  

5. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty – zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Publicznego konkursu ofert. 



 

 

6. Oferta oraz wszystkie jej załączniki powinny zostać podpisane przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli oferta wraz 

załącznikami zostanie podpisana przez osobę upoważnioną przez 

Wykonawcę, należy przedłożyć właściwe pełnomocnictwo. 

7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny zostać trwale 

spięte. 

8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu złożenia oferty. 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Pisemną ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, w terminie do 

dnia 10.09.2021 r., do godz. 12:00. 

2. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi 

oceny. 

X. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r. o godz. 13:00 

w pokoju nr 205 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Zamawiający informuje, że oferty składane w publicznym konkursie ofert 

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile składający ofertę 

zastrzeże w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane. 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją określoną w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1913) rozumie się informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu 

i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla 

takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzenia nimi podjął przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich poufności. Informacje zastrzeżone wbrew 

ww. przepisowi (np. ceny artykułów czy dane podmiotu dostępne w CEiDG 

lub KRS) podlegają ujawnieniu na zasadach ogólnych, mimo ich 

zastrzeżenia przez Wykonawcę. 



 

 

5. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa należy złożyć 

w oddzielnej kopercie, z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” 

i umieścić ją wewnątrz kopert zawierającej ofertę. 

XI. INNE POSTANOWIENIA 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  

zamówień publicznych. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 

złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę. Brak wyjaśnień skutkuje 

odrzuceniem oferty.  

3. W przypadku niemożności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

w szczególności gdy więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki 

realizacji zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

gdy przemawia za tym interes Zamawiającego lub zachodzą inne istotne 

okoliczności, dopuszcza się przeprowadzenie z Wykonawcami negocjacji 

dotyczących warunków realizacji zamówienia (pismo lub e-mail). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia Publicznego Konkursu 

Ofert w przypadkach gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia, określonym w postepowaniu konkursowym; 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, 

że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie publicznym lub jest niecelowe; 

d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości 

zawarcia ważnej umowy; 

e) jeśli negocjacje, o których mowa w pkt 3 dotyczące ceny nie przyniosą 

oczekiwanego rezultatu, a cena nadal będzie przekraczała możliwości 

sfinansowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia Publicznego Konkursu 

Ofert bez podania przyczyn. 

6. Zapłata wynagrodzenia umownego zostanie dokonana po wykonaniu 

usługi oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego i wystawieniu 

faktury, zgodnie z ceną wskazana w formularzu ofertowym, w terminie 

30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 



 

 

XII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane w dalszej części SWZ – RODO), 

Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Konin, Plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, 

kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, telefon: 63/2401111, fax 63 2429920, 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Koninie (Urzędzie 

Miejskim w Koninie) jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: 

andrzej.andrzejewski-iod@konin.um.gov.pl, telefon: 63/2401225, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz Zarządzenia Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 

22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub 

robót budowlanych, o wartości poniżej kwoty 130.000 netto ze środków 

budżetu Miasta Konina w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na: Działania informacyjno - promocyjne dla 

projektu  „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI – etap III”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 

3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin, Urząd 

Miejski w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną i wynosi 25 lat, 

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 

7. posiada Pani/Pan: 



 

 

 na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania lub uzupełnienia 

Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

 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 Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego tego 

prawa, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 

w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia 

tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 
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Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy, 

 Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień, 

 Załącznik nr 3 – Projekt umowy. 


