Jelenia Góra, 09.03.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2
na opracowanie i wykonanie materiałów promujących projekt „Wspólnie rozwiązujemy
problemy”/ „Společně řešíme problémy ” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz
Rozwoju Regionalnego Program współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska
I. ZAMAWIAJĄCY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia
Góra, NIP: 611-276-37-23, REGON: 363251784,
II. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Kod CPV: 22462000-6
Nazwa kodu: Materiały reklamowe
III. OPIS I WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Informacje ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach
projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” / „Společně řešíme problémy”.
2. Zamówienie będzie realizowane w 4 częściach:
I - 16.04.2018 r.,
II - 30.04.2018 r.,
III - 16.04.2019 r.,
IV - 16.01.2020 r.
3. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zrezygnować z wykonania

danej

części

zamówienia w ustalonym terminie, o ile poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający przekaże tekst, który powinien znajdować się na plakatach, materiałach
promocyjnych i roll’upach, wybranemu w drodze porównania ofert Wykonawcy w momencie
złożenia zamówienia.

W skład zamówienia wchodzi:
•

Opracowanie logo projektu w wersji kolorowej i czarno-białej - termin realizacji zamówienia:

16.04.2018 r.
•

Opracowanie i wydruk 20 szt. plakatów w formacie A0, papier 170 g kreda błysk – termin
realizacji zamówienia: 16.04.2018 r.

•

Opracowanie i wykonanie 2 szt. roll-up’ów o wymiarach 80 x 200 cm (z kasetą) w pełnym
kolorze nadruk jednostronny, wykonany na gładkim, lekko matowym, estetycznym materiale,
materiał trwały, pozwalający na wielokrotne używanie roll-upów, kaseta - listwa zaciskowa oraz
maszt wykonane z aluminium, kaseta lub nogi stojaka muszą być stabilne, aby rozłożony rollup nie przewrócił się:– termin realizacji zamówienia: 16.04.2018 r.

•

Wykonanie 1240 szt. teczek tekturowych, 2 bigowych, ze skrzydełkiem, druk pełen kolor na
kartonie z białym spodem, z wycięciem na wizytówkę – termin realizacji zamówienia:
240 szt. 30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019 r., oraz 500 szt. 16.01.2020 r.

•

Wykonanie 1240 szt. notatników w formacie A4, 25 kartek w bloczku, klejone od góry, nadruk
pełnokolorowy – termin realizacji zamówienia: 240 szt. 30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019r. oraz
500 szt. 16.01.2020 r.

•

Wykonanie 1240 szt. długopisów metalowych z grawerką - termin realizacji zamówienia:
240 szt. 30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019 r. oraz 500 szt. 16.01.2020 r.

•

Opracowanie i wykonanie 1240 szt. smyczy z nadrukiem (smycz z własnym pełnokolorowym
nadrukiem sublimacyjnym. Smycz wykonana jest z materiału poliestrowego do którego
dołączony jest metalowym karabińczyk na klucze). – termin realizacji zamówienia: 240 szt.
30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019 r. oraz 500 szt. 16.01.2020 r.

•

Wykonanie 1240 szt. kubków termicznych ze stali nierdzewnej z plastikowym przykryciem
o pojemności 400 ml, kubek będzie miał nadruk logo programu i projektu – termin realizacji
zamówienia: 240 szt. 30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019 r. oraz 500 szt. 16.01.2020 r.

•

Wykonanie 1240 szt. toreb lnianych z kolorowym nadrukiem – termin realizacji zamówienia:
240 szt. 30.04.2018 r., 500 szt. 16.04.2019 r. oraz 500 szt. na 16.01.2020 r.

Ww. materiały reklamowe powinny zostać oznakowane zgodnie z „Podręcznikiem Beneficjenta
Dofinansowania Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska” Rozdział 4.6 Promocja:
http://pl.cz-pl.eu/jestem-beneficjentem-realizuj-projekt/podrcznik-beneficjenta-dofinansowania
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia zastosowanie odpowiednich
oznaczeń, logotypów na poszczególnych produktach.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
a. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b. dysponujący niezbędnym zapleczem technicznym oraz kadrą gwarantującymi rzetelne wykonanie
zamówienia,
c. znajdujący się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
2. Wykonawca zainteresowany wykonaniem zamówienia zobowiązany jest przedstawić ofertę, której
wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Wykonawców dokumentów potwierdzających
spełnienie powyższych warunków.
4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą, wraz z ofertą, oświadczenie
potwierdzające, że nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym 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:
a. uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
2. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania ponoszą Wykonawcy.
3. Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta ma być złożona w języku polskim.

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej NOVUM z o.o., ul. 1 Maja 27 58-500 Jelenia Góra (w kopercie z podanym numerem
postępowania)

lub

przesłać

w

wersji

elektronicznej

na

adres:

biuro@euwt-novum.eu.

Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Termin składania ofert upływa z dniem 16.03.2018r., do godziny 15:00. Decyduje moment wpływu
oferty do Zamawiającego.
7. Oferty niekompletne, niezgodne z treścią zapytania, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane
w ust.5 adresy podlegają odrzuceniu. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest ostateczna.
8. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek
pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
VI.

INFORMACJA

O

OFERTACH

CZĘŚCIOWYCH,

WARIANTOWYCH

I O PODWYKONAWCACH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji zamówienia innym
podwykonawcom.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która będzie
zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez
Zamawiających w zapytaniu ofertowym oraz:
a. będzie zawierała najniższą cenę brutto wykonania usługi (opracowanie i wykonanie materiałów
promocyjnych) 100% wartości oceny (100 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Oferta z najniższą
ceną brutto za wykonanie usługi otrzyma 100pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie
z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 100x (Cmin/Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą
elektroniczną bądź pisemną. Informacja o wyborze oferty zostanie również zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający, w zawiadomieniu o wyborze oferty, wskaże Wykonawcę, którego oferta została
wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
4. Okres realizacji zamówienia: I etap - 16 kwietnia 2018 r., II etap – 30 kwietnia 2018 r.,
III etap - 16 kwietnia 2019 r., IV etap- 16 stycznia 2020 r.
5. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków przedmiotu zamówienia zgodnie
z Opisem i Warunkami Przedmiotu Zamówienia przedstawionym w Pkt. III Zapytania, Zamawiający
ma prawo niezwłocznie odstąpić od Umowy.
6. Rozliczenie finansowe będzie odbywało się na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur
VAT po wykonaniu każdego etapu zamówienia tj. 16 kwietnia 2018 r., 30 kwietnia 2018 r.,
16 kwietnia 2019 r., 16 stycznia 2020 r. Termin płatności każdej z faktur wynosi 14-dni, a płatność
nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Każdorazowo wystawiona Faktura będzie obejmować dokładną liczbę zamawiaxnych materiałów
promocyjnych, którą Zamawiający określił o ofercie.
8. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od terminu złożenia oferty.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
10. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
11. Dodatkowych informacji w zakresie postępowania udziela Monika Kozłowska, tel. 780 166 533,
e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu.
12. Załączniki dołączone do zapytania ofertowego:
a. załącznik nr 1 – wzór oferty,
b. załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

