
 

 

 
 

Szczecin, dnia   14  październik 2021 
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Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

ul. Teofila Firlika  20,  

71 - 637 Szczecin 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Skarb Państwa – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż na 

podstawie §9 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zaprasza do 

złożenia oferty na świadczenie usługi hotelowej tj. zapewnienie noclegów  wraz z usługą 

gastronomiczną, zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem  na potrzeby RDOŚ 

w Szczecinie w związku z organizacją Warsztatów 2021 w ramach projektu LIFE13 

NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration 

of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk 

włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ 

oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(NFOŚiGW). 

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany  

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), 

 jako:  

 

 

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający” należy przez to rozumieć: 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. 

2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” należy przez to rozumieć: 

osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

4. Termin realizacji zamówienia:  

18-19 listopada 2021 r. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu organizacji wydarzenia  
w uzgodnieniu z Wykonawcą najpóźniej w terminie 10 dni przed planowaną datą 
warsztatów. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Kryteria oceny oferty:  

 Cena przedmiotu zamówienia - 100%. 
 

7. Sposób oceny ofert: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

8. Sposób i termin składania ofert:  

Oferty mogą być składane pisemnie na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin (osobiście lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego), faxem 91 43-05-201 lub drogą elektroniczną, przy czym oferty 

składane drogą elektroniczną, przesyła się na adres: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl (skan).  

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć w terminie 

do dnia  21.10.2021 roku do godz. 13.00 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:   

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub 

Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.  
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W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest osobą fizyczną lub uprawienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych spółki (KRS) Wykonawca załącza do oferty 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). 

Gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie go do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że wartość oferty przewyższy kwotę, jaką 

Zamawiający przewiduje na realizację Zamówienia.  

 

10. Osoba/y upoważnione do kontaktu oraz informacja o sposobie porozumiewania  

się Wykonawców z Zamawiającym:  

Informacji dotyczących przedmiotowego zapytania udzielają: 

 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: p. Aneta Radecka, tel. 91 43 05 214, fax 91 

43 05 236, e-mail: aneta.radecka.szczecin@rdos.gov.pl 

 w sprawach formalno-prawnych: p. Paulina Robaczyńska, tel. 91 43 05 236,  

fax 91 43-05-201, e-mail: paulina.robaczynska.szczecin@rdos.gov.pl 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać drogą 

elektroniczną lub faksem kontaktując się z ww. osobami. 

11. Istotne postanowienia umowne, w tym w szczególności zapisy dotyczące 

warunków płatności, kar umownych, ochrony danych osobowych i zachowania 

poufności:  

Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

12. Warunki zmiany umowy:  

Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

13. Wynik postępowania: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania będzie 

przekazana pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

oraz zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki 

organizacyjnej w zakładce http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, fax lub e-mail. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim 

przypadku Zamawiający w opublikowanym na BIP zapytaniu ofertowym, uwzględni 
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informacje o zmianie. W takiej sytuacji, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian. 

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia bez 

podania przyczyn. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zamówieniem stosuje się obowiązujące 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

17. Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel.: 91 43 05 

200, fax: 91 43 05 201, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl 

2) Celem zbierania informacji jest przeprowadzenie niniejszej procedury zapytania ofertowego 

w wyniku którego zostanie wybrana oferta i podpisana umowa. 

3) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczania, przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procedury niniejszego 

zapytanie ofertowego, w wyniku którego zostanie wybrana oferta i zawarta umowa. 

5) Dane udostępnione przez wykonawcę mogą podlegać udostępnieniu stronie trzeciej, na jej 

wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

6) Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8) Dan osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji 

kancelaryjnej. 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 - Wzór oferty. 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.  
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