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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nr 2022-36447-119335 z dn. 22.07.2022 r. 

Tytuł 

Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, 

Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, 

Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. 
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W związku z realizowanym projektem w formule partnerskiej pn. „Krakow Metropolitan Area for 

Business” nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski”, Izba Przemysłowo-

Handlowa w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Floriańskiej 3, jako partner Beneficjenta,  

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie, organizację i wykonanie logistycznej 

części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla 5 

przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

Sekcja I - Instytucja Zamawiająca 
I.1. Nazwy i adresy 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 

Ul. Floriańska 3 

31-019 Kraków 

tel. 12 4289250  

e-mail: biuro@iph.krakow.pl  

www.iph.krakow.pl  

Osoba do kontaktów: Marek Pustuła tel. 12 4289266 e-mail: mpustula@iph.krakow.pl  

I.2. Komunikacja  

Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny. Oferty lub inne dokumenty należy przysłać na adres 

Zamawiającego podany powyżej. Dopuszczalne jest wysłanie oferty za pośrednictwem portalu Baza 

Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej  

Izba gospodarcza 

 I.4. Główny przedmiot działalności  

94.11.Z 

Sekcja II - Informacje o postępowaniu  
II.1. Tryb prowadzonego postępowania  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020.”  

II.2. Tytuł i nazwa zamówienia  

Przygotowanie, organizacja i wykonanie logistycznej części wyjazdowej misji gospodarczej do Dubaju 

w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
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 II.3. Numer zapytania ofertowego 

2022-36447-119335 

II.4. Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę tj. formularz ofertowy oraz Wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

należy przesłać w formie elektronicznej, w postaci skanu podpisanych dokumentów, w jednym pliku w 

formacie pdf, na adres e-mail: mpustula@iph.krakow.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila tytułu i 

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). Oferta musi zostać zarejestrowana, jako 

wiadomość e-mail na serwerze Zamawiającego, do dnia 01.08.2022 r. do godziny 12:00. Dopuszczalne 

jest wysłanie oferty za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności 

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

II.5. Opis sposobu przygotowania i składania ofert  

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej 

zamawiającego pod linkiem http://iph.krakow.pl/aktualnosci/  

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

4. Każda strona oferty ma być ponumerowana, zaparafowana przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy i zeskanowana w kolorze w formacie pdf (jeden plik).  

5. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

6. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

7. Jakakolwiek modyfikacja treści załączników do niniejszego zapytania ofertowego, uprawnia 

Zamawiającego do nieprzeprowadzenia oceny merytorycznej oferty. 

8. Podana cena realizacji zamówienia ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty Zamawiającemu.  

II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia  

Usługi  

II.7. Podkategoria ogłoszenia  

Usługi inne  

II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego  

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:  

1. Publikację na stronie internetowej Zamawiającego https://iph.krakow.pl/  

2. Publikację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
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II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)  

Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.  

II.10. Informacje dodatkowe  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ), stanowiąca załącznik do zapytania 

ofertowego, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.  

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy.  

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

5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z wybranym Oferentem/Oferentami w 

przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych w budżecie projektu.  

7. Oferent może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z treścią zapytania ofertowego do 28.07.2022. Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, nie później niż do 30.07.2022. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, Zamawiający może pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

8. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

ofert, Zamawiający, za pośrednictwem poczty elektronicznej, może zwrócić się do oferenta  z żądaniem 

udzielenia wyjaśnień w zakresie oferowanej ceny. W żądaniu tym, Zamawiający wskaże termin na 

udzielenie wyjaśnień. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze. Wyjaśnienia powinny zostać 

złożone w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email osoby do kontaktu ze strony 

Zamawiającego: mpustula@iph.krakow.pl. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający może  w toku badania i oceny ofert żądać od oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert. 

Sekcja III - Przedmiot zamówienia  
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu 

logistycznej części  misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla 5 

przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w dniach 9 – 13 

października 2022 roku, w ramach realizacji projektu: „Krakow Metropolitan Area for Business 

(KMA4Business)” o numerze: RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.  

III.2. Cel zamówienia  

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi opisanej w sekcji III.1 powyżej, w 

ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business)” o numerze: 

RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.  

III.3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu 

logistycznej części  misji gospodarczej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla 5 

przedsiębiorców oraz 2 pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w dniach 9 – 13 

października 2022 roku, w ramach realizacji projektu: „Krakow Metropolitan Area for Business 

(KMA4Business)” o numerze: RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, zgodna ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do zapytania ofertowego i 

znajdująca się na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem http://iph.krakow.pl/aktualnosci/  

III.4. Kod CPV/Nazwa kodu CPV  

63510000-7 Usługi biur podróży i podobne  

III.5. Informacja o ofertach częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne części zamówienia.  

III.6. Informacja o ofertach wariantowych  

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

III.7. Informacja o opcjach  

Zamawiający nie dopuszcza opcji. 

 III.8. Harmonogram realizacji zamówienia  

Wytyczne dotyczące harmonogramu zamówienia określone są w SIWZ, stanowiącej załącznik do 

zapytania ofertowego. 

III.9. Miejsce realizacji zamówienia  

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Sekcja IV - Ocena oferty   
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 
oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:  

1) Cena oferty (C): 0 – 80 pkt. 
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D): 0 – 20 pkt.  
  

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-biur-podrozy-i-podobne-7807
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Lp. Kryterium Max liczba punktów (pkt.) 

1.  
Cena oferty 

 

 
80 

2. Doświadczenie osoby 
wyznaczonej do realizacji 

zamówienia 

 
20 

  SUMA = 100 

 

Ad. 1) Dla kryterium „Cena oferty” (C) - maksymalnie można uzyskać 80 pkt.  

Za Cenę oferty rozumie się sumę ceny za udział w Misji pięciu przedsiębiorców oraz ceny za udział w 
Misji dwóch pracowników Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

Liczba punktów będzie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena oferty spośród ofert  
C = (...................................................................... ) × 80 
 Cena oferty badanej  
  

Ocena w zakresie kryterium nr 1 zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wypełnionego 
Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

Ad. 2) W kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” (D) –
maksymalnie można uzyskać 20 pkt.  

Liczba punktów będzie obliczona wg następujących zasad: 

Organizacja przez osobę (jedna osoba) wyznaczoną przez Oferenta do realizacji zamówienia wyjazdów 

zagranicznych na Bliski Wschód (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Palestyna, Jemen, 

Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syria, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) dla co najmniej 

siedmiu osób, gdzie wartości usługi wynosiła co najmniej 90 000 zł:  

• 1 wyjazd zagraniczny dla co najmniej siedmiu osób – 1 pkt.  

• 2 wyjazdy zagraniczne dla co najmniej siedmiu osób – 10 pkt. 

• 3 i więcej wyjazdy zagraniczne dla co najmniej siedmiu osób – 20 pkt. 

 
Ocena w zakresie kryterium nr 2 zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wypełnionego „Wykazu 
doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” stanowiącego załącznik do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób: S = C + D  

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty – najwyższą sumę punktów. Jeżeli 
Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
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Sekcja V - Warunki udziału w postępowaniu  
V.1. 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, tj.: 
  
- świadczą usługi w zakresie turystyki w oparciu o wpis do jednego z Rejestrów Organizatorów Turystyki 
i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonych przez 
marszałków województw, 
- posiadają obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie świadczonych usług. 
 
A ponadto mają: 
- dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług transportowych (lotniczych oraz 
naziemnych), 
- dostęp do międzynarodowych systemów rezerwacji usług hotelowych, 
 
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element 
formularza ofertowego.  
 

V.2.Wiedza i doświadczenie  

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

posiadają niezbędną wiedzę do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Spełnienie 

warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza 

ofertowego.  

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

posiadają doświadczenie w obsłudze logistycznej co najmniej 3 zorganizowanych wyjazdów 

zagranicznych dla grupy minimum 7 osób w przeszłości. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na 

podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza ofertowego.  

V.3. Potencjał techniczny i osobowy  

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

momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego 

prawidłowej realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 

stanowiącego element formularza ofertowego.  

V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

1. 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 ofertowego.  

V.5. 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:  
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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, 

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; 

 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 
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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. 

V.6. Warunki zmiany umowy  

Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacji, a 

wybrany Wykonawca podpisze umowę w kształcie zgodnym z treścią wzoru. 

Po podpisaniu umowy, dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w zakresie: 

terminu realizacji usługi, terminu realizacji poszczególnych obowiązków Stron, wysokości łącznego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia 

Wykonawcy określonych umowie, terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zakresu 

obowiązków Stron, w szczególności poprzez ograniczenie lub zwiększenie zakresu świadczeń 

Wykonawcy, liczby uczestników, logistycznego program Misji, 

w przypadku: 

1.  zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w szczególności zmiany przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub 

zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, 

2. odwołania lub zmiany terminu przez organizatora targów GITEX GLOBAL 2022 

3. braku możliwości organizacji wyjazdu w terminie umownym z każdej innej przyczyny nieleżącej po 

stronie Wykonawcy, 

4. wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w ruchu lotniczym lub lądowym, w tym też odwołania 

lotów przez przewoźnika, 
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5. braku możliwości wzięcia udziału w wyjeździe uczestników wyznaczonych do wzięcia udziału w 

targach, z uwagi na objęcie tych osób obowiązkową izolacją, obowiązkową kwarantanną lub 

hospitalizacją, 

6. z innych przyczyn niż określone powyżej nieleżących po stronie Wykonawcy z powodu wystąpienia 

których udział Zamawiającego lub uczestników nie będzie możliwy, 

7. wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu stron umowy, 

8. wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na dzień 

zawarcia umowy, a których wystąpienie powoduję konieczność zmiany umowy, 

9. zmiany harmonogramu realizacji Projektu, w szczególności w zakresie terminów realizacji, liczby 

uczestników Projektu, harmonogramu wydarzenia.  

10. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie Projektu i 

innych dokumentów mających wpływ na realizację umowy. 

 

Zmiany nie mogą prowadzić do zmian charakteru umowy.  

Warunkiem dokonania zmian umowy z Wykonawcą jest zachowanie formy pisemnej (aneks) pod 

rygorem nieważności. 

Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale 

podstawy jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron. 

Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek Zamawiającego, jak i na wniosek 

Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez Strony negocjacji i ustaleń. 

Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.” pkt. 6.5.2 ppkt. 

20. 

V.7. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

2. Formularz ofertowy 

3. Wykaz doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zadania 

V.8 Informacja dotycząca danych osobowych (RODO)  

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 3, 31-902 Kraków, KRS 0000005540;  
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• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na 

przygotowaniu, organizacji i wykonaniu logistycznej części misji gospodarczej w ramach 

projektu Kraków Metropolitan Area for Business (Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza 

Małopolski”)  

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

Ustawy;  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia 

następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym 

ujęto ostateczne wydatki zakończonej operacji. Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje 

Beneficjenta o wskazanym powyżej terminie, przy zastrzeżeniu art. 71 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku lub 

okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych 

osobowych, w zależności od tego, który termin upłynie wcześniej;  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

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;  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

• posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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;  

• 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 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. 


