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Zapytanie ofertowe 

nr 1/6/2021 z dnia  18.06.2021 

 

I. Informacje ogólne: 

Zamawiający : Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 
ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, NIP 8133225481 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu transgranicznego pt. „Karpackie 
Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-0809/19-00 

 

II. Opis przedmiotu  zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji eksperta  ds. opracowania strategii pn. 
„Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki  na obszarze polsko- ukraińskiego 
pogranicza”- w zakresie obejmująca cześć polską obszaru objętego projektem, tj. Parku 
Gwiezdnego Nieba Bieszczady wraz z najbliższym otoczeniem.  

Zakres wymaganych usług szczegółowo określa Załącznik nr 1. 

Rodzaj umowy: umowa zlecenia  

III. Wymagania jakie musi spełnić ekspert  ds. opracowania strategii 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej 
usługi polegającej na opracowaniu strategii rozwoju lokalnego, strategii transgranicznej lub 
strategii branżowej z dziedziny turystyki albo minimum jednej publikacji dotyczącej rozwoju 
turystyki przyrodniczej i astroturystyki. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia 
złożonego na formularzu ofertowym. 

IV. Planowany termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 20.10.2021 

V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty   

1. Kryteria, jakimi będziemy się kierować przy wyborze najlepszej oferty do realizacji 
zamówienia, to: 
● Kwota oferty za cały okres pracy – 100%  



 

 

 

 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego 
wyniku bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługuje odszkodowanie z tytułu 
odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

VI. Sposób, termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania (oferta wraz z podpisaną informacją RODO). 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 25.06.2021 r. do godz. 12.00 

3. Ofertę prosimy składać mailem na adres poczty elektronicznej horyzonty@man.rzeszow.pl 
podając w tytule „Oferta na wykonanie usługi eksperta  ds. opracowania strategii’ 

Jednocześnie proszę o niezwłoczne dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie 
pocztą podpisanej oferty w formie papierowej na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie na 
rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29a, 35-085 
Rzeszów, podając na kopercie tytuł „Oferta na wykonanie usługi eksperta  ds. opracowania 
strategii”. 

 

 W razie pytań prosimy o kontakt: 

 

Anna Latusek 

 

tel. 731001447 lub  697602608 

horyzonty@man.rzeszow.pl 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 1/6/2021 z dnia 18.06.2021 

 

Przygotowanie dokumentu strategicznego pn. „Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki  
na obszarze polsko- ukraińskiego pogranicza” 

  

Celem działań eksperta jest opracowanie  wspólnej polsko-ukraińskiej strategii pn. „Rozwój 
turystyki przyrodniczej i astroturystyki  na obszarze polsko- ukraińskiego pogranicza”- w 
zakresie obejmująca cześć polską obszaru objętego projektem, tj. Parku Gwiezdnego Nieba 
Bieszczady wraz z najbliższym otoczeniem.  

Podstawą opracowania będą konsultacje ze społecznościami lokalnymi w Polsce oraz wyniki 
badań uzyskanych przez ekspertów projektowych w Polsce i na Ukrainie, tj.  badania nad 
zanieczyszczeniem sztucznym światłem możliwości  wykorzystania zasobów przyrodniczych 
i opis/analizę możliwości rozwoju nowych produktów turystyki przyrodniczej i astroturystyki.  

 

Strategia będzie zawierała 

1) opis aktualnej sytuacji w Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady,  

2) propozycje na nowych działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

3) propozycje działań promujących obiekty dziedzictwa przyrodniczego, w aspekcie lokalnym 
i transgranicznym, 

4) analizę istniejących strategii i możliwości ich wykorzystania do realizacji  

5) propozycje współpracy transgranicznej dla turystyki  przyrodniczej  i astroturystyki 

- nowe produkty (minimum 10 propozycji)  

- propozycje wydarzeń promujących produkty astroturystyki   

- propozycje inwestycji, związanych z ochroną przed zanieczyszczeniem sztucznym  
światłem lub rozwojem astroturystyki- np. zmiana typu oświetlenia publicznego,  obiekty typu  
tarasy obserwacyjne,  obserwatoria astronomiczne, (minimum 5 realnych propozycji). 

6) propozycje wykorzystania nowych technologii i mediów- w promocji, edukacji, organizacji 
działań astroturystyki. 

7) dobre praktyki w zakresie turystyki przyrodniczej i astroturystyki z innych regionów Polski i 
świata 

Strategia ma być wykorzystywana przez partnerów projektu, instytucje ochrony przyrody i 
społeczności lokalne w przyszłych działaniach na rzecz ochrony przed zanieczyszczeniem 
sztucznym światłem oraz w rozwoju turystyki  przyrodniczej  i astroturystyki na obszarze 
przygranicznym. 

Przeprowadzenie warsztatów strategicznych. 



 

 

 

 

Po przygotowaniu wersji roboczej dokumentu Strategii, ekspert ds. strategii przeprowadzi 2 
warsztaty konsultacyjne z lokalnymi społecznościami. Warsztaty będą prowadzone w gminie 
Lutowiska i Komańcza (Polska)  z udziałem ok. 20 osób, reprezentujących instytucje i 
organizacje lokalne, w tym władze lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące 
się ochroną środowiska. Zainteresowane osoby będą zapraszani przez stronę internetową, 
telefony i maile do głównych instytucji.  

 

Jako wynik każdego warsztatu zostanie sporządzony raport z warsztatów. Będzie zawierać 

opinie uczestników, pomysły i sugestie działań, które należy uwzględnić w strategii. Na 
podstawie ustaleń raportu ekspert  dokona aktualizacji strategii. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania: 3 miesiące od daty zawarcia umowy +ew.  2 
tygodnie na poprawki i zmiany. 

Pracownicy projektu (koordynator, ekspert od promocji) mogą pomóc ekspertowi w 
organizacji warsztatów konsultacyjnych. 

Koszty zaplanowane w budżecie projektu na działania związane z warsztatami : posiłki dla 
uczestników, wynajem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem .  

Łącznie ok. 2 tys. zł na 1 warsztaty. Płatne przez Stowarzyszenie na podstawie faktury. 
Usługi te zamawia Stowarzyszenie, w uzgodnieniu z ekspertem. 

Wyniki działania eksperta: 

1. Przygotowanie kompletnego, złożonego dokumentu strategii (ok. 50 stron A4) w wersji 
elektronicznej (format DOCX i PDF) oraz w formie wydruku papierowego (format A4, kolor, 
oprawiona) w 2-3 egzemplarzach. 

2. Przygotowanie krótkiego podsumowania opracowanej części strategii – ok. 2500 znaków. 
O ile to możliwe, również w języku angielskim. W wersji elektronicznej (format DOCX i PDF) 
oraz w formie wydruku papierowego (format A4, kolor, oprawiona) w 2 egzemplarzach. 

3. Przygotowanie prezentacji podsumowującej  działania eksperta i zawartość strategii – od 
20 do 30 min czasu trwania. (wersja elektroniczna, format  PPTX) 

4. Wygłoszenie prezentacji podsumowującej działania eksperta w czasie 2 imprez 
projektowych: 

- Warsztaty dla astroprzewodników (planowane miejsce – Stuposiany) 

- Konferencja projektowa w Użgorodzie – osobiście lub zdalnie przez sieć internet  

5.   Przygotowanie i wyrażenie zgody na wykorzystanie w projekcie fotografii (rozdzielczość  
min. ok. 3000x2000 pikseli): 

- dokumentujących działania eksperta (np. spotkania i konsultacje w terenie) – min. 3 sztuki - 
ilustrujących opracowanie eksperta  

- zdjęć do wykorzystania w celach promocyjnych projektu-min 10 sztuk (np. zdjęcia 
dotyczące badanego obszar). 



 

 

 

 

Zamawiający będzie miał możliwość wyboru zdjęć z pośród większej ilości 
zaprezentowanych przez Wykonawcę. Zdjęcia z prowadzonych działań konsultacyjnych 
powinny być dostarczone jak najszybciej po ich realizacji. 

 

 

 

Uwagi. 

1. Działania związane z konsultacjami i warsztatami strategicznymi, jak również 
wygłoszeniem prezentacji na imprezach projektowych mogą ulec zmianie w związku z 
sytuacją epidemiologiczną. Ekspert będzie odpowiednio wcześniej informował 
Stowarzyszenie o problemach i proponowanych zmianach w tym zakresie. 

2. Zmiana lokalizacji warsztatów jest możliwa, po wcześniejszym uzgodnieniu i jej 
uzasadnieniu. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego nr 1/6/2021 z dnia 18.06.2021 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: 

………………………….………………………………………………………………………………... 

Adres:…………………………………………………. ………………………….……………………. 

Tel.:………………………………….…………;   E-mail: ……………………………………………. 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonanie usług pełnienia funkcji eksperta  
ds. opracowania strategii w projekcie „Karpackie Gwiezdne Niebo” PLBU.01.02.00-UA-
0809/19-00 składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/6/2021 z dnia 18.06.2021 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: …………………………….zł brutto. 

Słownie ………….…………………………………………………………………….. zł brutto. 

 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

● posiadam odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do pełnienia funkcji eksperta ds. 
opracowania strategii 

● wykonałam/em co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu strategii rozwoju 
lokalnego, strategii transgranicznej lub strategii branżowej z dziedziny turystyki albo 
minimum jedną publikację dotyczącą rozwoju turystyki przyrodniczej i astroturystyki. 

● znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do urzędu skarbowego oraz z 
opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

● uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od upływu terminu 
na składanie ofert. 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 



 

 

 

 

 

Informacja RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Informuję, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności 
i Transferu Technologii „Horyzonty” ul. Langiewicza 29 a, 35-085 Rzeszów, 
horyzonty@man.rzeszow.pl  

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: horyzonty@man.rzeszow.pl Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i 
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

 
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów 
powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu projektu.  

5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy 
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje 
Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 

…………………………………    ………………………………... 

Podpis                                                                                   Data, miejscowość 
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