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ZAPYTANIE OFERTOWE  
Zaproszenie do składania ofert  

 
Nazwa zamówienia: „Promocja postów profilu Opolski PROW na portalu społecznościowym 
Facebook”. 

Postępowanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 PLN  kwoty 
wynikającej z  art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129  
z późn. zm.) , ustawy nie stosuje się 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego :  

Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

NIP 7543077565 
 

2. Przedmiot zamówienia:  
„Promocja postów profilu Opolski PROW na portalu społecznościowym Facebook”. 
 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 

2.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą 

elektroniczną. 
2) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą poczty elektronicznej. 
 

4. Opis sposobu przygotowywania ofert: 
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego pn.: Formularz 

oferty – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.   
2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego . 

 
5. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć:  

1) w formie elektronicznej mailem na adres e–mail : w.dereg@opolskie.pl 
2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 
6. Termin składania składnia ofert: do dnia 27 lipca 2022 r.  

 decyduje data wpływu poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.  
 

7. Opis sposobu obliczenia ceny 
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby 
obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki 
stawiane przez Zamawiającego. 
 



8. Kryteria oceny oferty: 
Kryterium wyboru ofert jest cena – 100%, maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres 
realizacji zamówienia. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto.   
Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki  
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 
9. Warunki płatności: 21 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy podane na fakturze  VAT,  za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym 
Zamawiający wyda swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu na konto Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktury w formie elektronicznej pocztą e-mail w formacie 
pdf. 
 

10. Osoba upoważniona do kontaktu:   
Wiesława Deręg, tel.774483216, e-mail: w.dereg@opolskie.pl 
 

11. Odrzucenie oferty:  
1) Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania 

ofertowego, 
2) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 
3) Wykonawca złoży dwie oferty na ww. przedmiot zamówienia w tym samym zakresie. 

 
12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

1) nie wpłynie żadna oferta, 
2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu, 
3) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego. 

 
13. Dopuszcza się możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy przez 

Zamawiającego bez wyboru żadnej z ofert.  
14. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom  drogą elektroniczną.  

 
15. Klauzula informacyjna RODO 

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na 
stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/2018/08/rodo/.Złożenie oferty jest 
równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej o ochronie danych 
osobowych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym  
w klauzuli informacyjnej w celu wskazanym w pkt. 3 b) 
 

16. Załączniki do zapytania ofertowego: 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 Formularz oferty . 

 
Operacja współfinansowana przez: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 


