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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.01.2012 

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży 

VIRIBUS UNITIS z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 40 – 049 Katowice realizując zasadę 

konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

na następujący przedmiot zamówienia: 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 

w ramach projektu 

„Moja firma w mojej gminie” 

 

I Przedmiot zamówienia 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

  30199700-7 - Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy 

  79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane 

  30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD) 

  30237380-6  - CD-ROM-y 
 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych 

w ramach projektu „Moja firma w mojej gminie”. 

 

Szczegóły i wymagania dotyczące zamówienia: 

L.p. Przedmiot Opis Ilość  

1. 
Produkcja 

Publikacji 

 

Format A4, druk w pełnym kolorze zgodnie z 

przedstawionym projektem wstępnym,  

okładka- papier kreda 400 gr,  

wnętrze –druk offsetowy, papier 80 gr, 

 ok. 350 stron 

 

500 szt. 

2. 
Skład i redakcja 

Publikacji 

 

Format A4, zawartość ok. 350 stron, tekst i grafika 

 
1 szt.  

3. 
Produkcja Płytki 

CD  

 

Tłoczenie/nagrywanie, nadruk na płytce w pełnym 

kolorze, opakowanie – koperta foliowa, 

10 000 szt. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Zadrukowane-wyroby-papiernicze-z-wyjatkiem-formularzy
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konfekcjonowanie 

 

 

Materiały promocyjne stanowiące przedmiot zamówienia mają być wykonane zgodnie ze 

wzorami właściwych projektów layout wskazanych przez zamawiającego dla danego 

przedmiotu zamówienia.  

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia 

wskazanego w tabeli poniżej: 

L.p. Przedmiot 
Termin realizacji 

do dnia 

1. Produkcja Publikacji 15.03.2012 

2. Skład i redakcja Publikacji 01.03.2012 

3. Produkcja Płytki CD  15.03.2012 

 

II Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Nazwę oferenta, jego adres, numer NIP, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail.  

2. Zakres oferowanych prac,  

3. Propozycje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 

umożliwiające dokonanie wyboru oferty w oparciu o kryteria opisane w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, w tym zdjęcia proponowanych produktów lub ich szczegółowe 

opisy umożliwiających jednoznaczne określenie ich jakości.   

4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami składania ofert opisanymi w 

niniejszym zaproszeniu i w całości je akceptuje. 

 

Oferta powinna być przesłana do 15.02.2012 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: promocja@fundacja.katowice.pl lub poczty tradycyjnej bądź złożona osobiście w 

siedzibie Koordynatora projektu pod adresem: 

 

Fundacja Viribus Unitis 

ul. Kościuszki 6 

40-049 Katowice 

 

Pozostałe wymagania wobec oferty: 

1. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

2. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie. 

3. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień. 

mailto:promocja@fundacja.katowice.pl
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5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym 

zgodnie  z wymogami ustawowymi; 

 Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz potencjał organizacyjny  

i ekonomiczny do wykonania zamówienia; 

6. Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia, iż jego firma posiada 

możliwości techniczne i ekonomiczne do realizacji przedsięwzięcia.  

Złożona oferta wiąże oferenta do dnia 31.03.2012 r., 

Rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do dnia 16.02.2012 r.,  

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pocztą, faxem lub mailem 

według namiarów podanych w ofercie. 

Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana przez zamawiającego, w terminie do dnia 

16.02.2012 r. zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania 

ofertowego określająca warunki współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.  

 

 

III  Kryteria wyboru oferty 

 

Kryteriami oceny ofert są: 

1. Oferowana cena, którą należy podawać w ofercie osobno dla każdego z przedmiotów 

zamówienia wymienionych w tabeli 1 - w kwocie PLN netto oraz brutto  

2. Proponowane przez Wykonawcę terminy realizacji poszczególnych przedmiotów 

zamówienia określonych w tabeli 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści oferty 

oświadczenie, iż dotrzyma terminów określonych w ofercie. Zadeklarowane terminy realizacji 

nie mogą być późniejsze niż określone w tabeli nr 2.   

3. Ocena jakości technicznej oferty (jakość i standard zaproponowanych materiałów, sposób i 

jakość wykonania itp.)  

4. Proponowana przez Wykonawcę forma i termin płatności  

 Cena – 50 % 

 Termin realizacji – 25 % 

 Forma i termin płatności – 15 %  

 Jakość proponowanych materiałów – 10 % 
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IV Rozliczenia  

1. Rozliczenie nastąpi po realizacji usługi dotyczącej produkcji i dostawy materiałów 

informacyjno - promocyjnych na podstawie wystawionych faktur/rachunków.  

2. Spory wynikłe w związku z realizacją zamówienia będą podlegać rozstrzygnięciu przez 

sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia nie będą prowadzone 

rozliczenia w walutach obcych. 

 

V  Unieważnienie postępowania i odrzucenie ofert 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli: 

1. W wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta, 

2. Całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę jaka przeznaczono na 

realizacje ww. opisanego zamówienia, 

3. Odrzucona zostanie oferta bądź oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do 

stawek rynkowych, 

4. Odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który mimo wybrania jego oferty uchyli się od 

podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od wybrania jego oferty. 

 

 


