
  

 

  
ZAPYTANIE OFERTOWE: 
DOT. STWORZENIA I KOORDYNACJI WYDARZENIA W RAMACH PROGRAMU OTWARTEGO PODCZAS 
FESTIWALU GDYNIA DESIGN DAYS 2023. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326 reprezentowana przez 
Annę Borkowską - Dyrektora lub Annę Kawa - Wicedyrektora jednostki budżetowej Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego Gdynia z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 
 
II. WYKONAWCA: 

Podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie i zawrze 
z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania zamówienia. 
 
III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest stworzenie i koordynacja wydarzenia w ramach Programu 
Otwartego podczas festiwalu Gdynia Design Days 2023, w tym opracowanie koncepcji merytorycznej 
dopasowanej do założeń (pkt.V), poprowadzenie wydarzenia, zapewnienie materiałów dla uczestników 
niezbędnych do realizacji oraz stworzenie treści do komunikacji.  
 
Kwota maksymalna, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie jednego wydarzenia: do 
4 tys zł brutto (z VAT). Zaproponowane wynagrodzenie powinno być adekwatne do nakładu pracy, 
długości wydarzenia i zapotrzebowania na materiały dla uczestników. 
 
IV. TERMIN REALIZACJI : 

Między 01 a 09 lipca 2023r.  
Przewidywana długość wydarzenia: od 1,5 h do 4 h. 
 
V. RODZAJ WYDARZENIA- ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE 

Gdynia Design Days to festiwal związany z szeroko pojętym projektowaniem skierowany dla wszystkich 
tych, którzy są ciekawi wyzwań i zmian, zachodzących w dynamicznie rozwijających się 
społeczeństwach. Proponowane przez nas wystawy, warsztaty, wykłady czy dyskusje dotykają takich 
tematów jak: technologia, projektowanie procesów, zrównoważony rozwój, gospodarka obiegu 
zamkniętego, wzornictwo, moda, architektura, grafika, rozwój miast czy rzemiosło.  
 
1) Co jest dla nas ważne: 

Zależy nam na projektach zaangażowanych, włączających i wrażliwych na procesy społeczne i 
ekologiczne, związanych z empatią do istot ludzkich i nieludzkich. Troszczymy się o klimat i nie chcemy 
generować odpadów.  
 
2) O czym będziemy mówić  podczas GDD 2023: 

• zdrowie psychiczne (budowanie małych stabilnych światów i pielęgnowanie dobrostanu) 

• domykanie cyklu (ograniczony wzrost) 

• odpowiedzialne korzystanie z zasobów (ochrona wody, powietrza, OZE) 



  

 

• bioróżnorodność  

• nadkonsumpcja (ograniczanie się i życie w wersji mini) 

• wymiana i dzielenie się (zmiana postaw konsumpcjonistycznych) 

• troska o klimat oraz ludzkich i nieludzkich przyjaciół 

 

3) Kogo szukamy: 

Osoby pełnoletnie, które chcą się dzielić wiedzą, entuzjazmem i pasją (młodzi projektanci, twórczynie, 

aktywiści, działaczki proekologiczne, edukatorzy, artystki, przewodnicy, rysowniczki, animatorzy …) 

 

4) Jakie wydarzenia wspieramy: 

• warsztaty dla entuzjastów projektowania (dzieci, dorośli, seniorzy) 

• spacery dla ciekawych Gdyni (spacery topograficzne, fotograficzne, itp. - punkt startowy przy 

punktach festiwalowych, tj. PPNT Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe) 

(dzieci, dorośli, seniorzy) 

• gry terenowe dla małych zuchów (dzieci) 

• techniki relaksacyjne dla uważnych, z troską o siebie i klimat (dzieci, dorośli, seniorzy) 

• akcje performatywne dla poszukujących doświadczeń (dzieci, dorośli, seniorzy) 

 
5) Co oferujemy: 

• wpisanie wydarzenia w program festiwalu GDD 2023 i jego promocję 

• wynagrodzenie 

• wsparcie zespołu GDD 

• przestrzeń (stacjonarnie na terenie PPNT Gdynia: sale warsztatowe do 24 osób) lub miejsce w 

otwartej przestrzeni (start przy punktach festiwalowych, tj. PPNT Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, 

Gdyńskie Centrum Filmowe). 

• dołączenie do społeczności GDD  

 

VI. TERMINY dot. NAJWAŻNIEJSZYCH ETAPÓW WSPÓŁPRACY : 

06.02.2023r.  –  zapytanie ofertowe 
28.02.2023r. godz.14:00 – termin składania ofert 
09.03.2023r.  – wyłonienie oferentów 
Do 30.04.2023r. – podpisanie umów z wykonawcami 
1-9 lipca 2023-  data planowanego wydarzenia 
 
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
oceny ofert:  
1) Koncepcja wydarzenia – 90 punktów, 

2) Cena oferty brutto  – 10 punktów; 



  

 

 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów łącznie 
ze wszystkich kryteriów. 
Zamawiający zastrzega, że wybierze co najmniej po 1 wydarzeniu skierowanym dla każdej z grup 
odbiorców: 

• dzieci 

• dorośli 

• seniorzy 

3) Opis zastosowanych kryteriów: 

a. Kryterium „koncepcja wydarzenia” - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w 

ramach kryterium wynosi 90 pkt.  Koncepcja wydarzenia musi zostać opisana w Załączniku nr 1 

„Formularz informacyjny” i zawierać m.in. opis wydarzenia, bio prelegenta, grupę docelową;  

Punkty za ofertę w ramach tego kryterium zostaną przyznane według poniższych wytycznych: 
Więcej punktów otrzyma oferta, która będzie:  

- zawierała opis spójny z obszarami tematycznymi Gdynia Design Days (pkt. V)  (do 

30 pkt) 

- angażować i rozwijać konkretne umiejętności uczestników (do 30 pkt) 

- oryginalna i pomysłowa (stworzona na potrzeby GDD) (do 20 pkt) 

- zaprojektowana z troską o klimat (do 10 pkt) 

 

Mniej punktów otrzyma oferta, której koncepcja będzie zawierała:  

- nieprecyzyjny opis wydarzenia, 

- nienawiązanie do obszarów tematycznych GDD 

- nieprecyzyjnie określała, co daje uczestnikom 

- niewrażliwa na środowisko  

 
Przyznana ofercie liczba punktów z tego kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru i 
według zasad określonych poniżej:  
Kp = (Kb/Kn) x 90 
Kp – punktacja w kryterium koncepcji wydarzenia 
Kb – liczba punktów przyznana koncepcji  wydarzenia badanej przez Komisję  
Kn – liczba punktów przyznana koncepcji wydarzenia najwyżej ocenionej przez Komisję  
 

b. Cena brutto – max. 10 pkt. 

Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzyma 10 punktów, pozostałe oferty będą miały przyznane punkty 
według wzoru poniżej. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie jednego 
wydarzenia: do 4 tys zł brutto (z VAT). Zaproponowane wynagrodzenie powinno być adekwatne do 
nakładu pracy, długości wydarzenia i zapotrzebowania na materiały dla uczestników. 
 
 



  

 

 
W ramach kryterium „cena brutto oferty”, z możliwością uzyskania maksymalnie 10 punktów 
zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:  

𝐏𝐂 =
𝐂𝐧  ×  𝐖𝟏 ×  𝟏𝟎𝟎 

𝐂𝐛
 

gdzie:  
PC– oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto oferty”; 
Cn – oznacza cenę oferty najniższą; 
Cb – oznacza cenę w badanej ofercie; 
W1 – wskaźnik = 0,1 
 
Jeżeli w przedmiotowym zapytaniu  nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą 
zaproponować niższej ceny niż była wykazana w ofercie pierwotnej. 
 
 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI  

1) Płatność będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub na podstawie rachunku. 

2) Wykonawca może złożyć fakturę w siedzibie Zamawiającego lub przesłać Zamawiającemu 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy PEFexpert pod adresem 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. 

3) Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy 

Wykonawcy zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym.  

4) Wykonawca wystawi faktury na następujące dane: 

 
NABYWCA 

GMINA MIASTA GDYNI 

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia  

NIP 5862312326 

ODBIORCA/PŁATNIK/ADRESAT 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

Gdynia 

al. Zwycięstwa 96/98 

81-451 Gdynia 
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

1) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w ramach kryteriów, o których mowa w pkt. V. 

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje droga mailową Wykonawców, 

którzy złożą ofertę w odpowiedzi na zapytanie, na adres wskazany w ofercie.  

about:blank


  

 

3) Jednocześnie informujemy, że zapytanie ofertowe, nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku 

wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy. Od odstąpienia przez Zamawiającego od 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza odwołanie nie przysługuje. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:  

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę; 

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania  lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,  

• postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
Umowy lub prawidłową jej realizację. 

5) Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny 

(bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie 

prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu 

na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania 

przez Zamawiającego.  

 
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DANE OSOBOWE:  

 
1) Obowiązek informacyjny spoczywający na Zamawiającym a wynikający z art. 13 RODO 

(rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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) 

dotyczy osób fizycznych, od których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym 

zapytaniem. 

2) W odniesieniu do osób o których mowa w ust. 1 Zamawiający informuje, że Administratorem 

danych jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia będący jednostką budżetową Gminy 

Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. 

3) Kontakt z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ppnt.pl lub telefoniczne 58 880 81 50. 

4) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

związanym z wyborem podmiotu realizującego zamówienie. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja zamówienia w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej, podmioty 

współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności 

związanych z jego działalnością statutową, tj. podmioty świadczące następujące usługi: 

informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi 

pomocnicze. 

6) Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia wyboru oraz po jego zakończeniu w 



  

 

celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia 
roszczeń lun obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, 
maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

7) Obowiązek podania danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa zamówień publicznych. 

8) W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym zapytaniem 

posiadają:  

a. prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych ich dotyczących, pod 

warunkiem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku 

zapytanie ofertowego ani zmianą postanowień umowy;  

c. 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, 

tj. 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 z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d. prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

której dane osobowe są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

10) Osobom, których dane osobowe zostały pozyskane w związku z prowadzonym zapytaniem, nie 

przysługuje:  

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;  

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. 

 

XI. KONTAKT: 

Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego, w terminie do 2 dni roboczych przed 
wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert (tj. do 24.02.2023). Zamawiający 
udzieli odpowiedzi na zadane pytania bezpośrednio Wykonawcy, który zadał pytanie. Zamawiający 
z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
e-mail: k.cygert@ppnt.pl 
telefon: +48 58 880 82 18 
 
Oferty należy składać drogą elektroniczną (e-mail) na adres k.cygert@ppnt.pl do dnia 28.02.2023r., do 
godz. 14:00 załączając wypełniony Formularz informacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 i Formularz 
oferty, stanowiący Załącznik nr 2. 
 


