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Szczecią dnia 08 lutego 2013 roku
Zapytanie ofeńowe
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Szanowni Państwo,

w zvłiązku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środkow Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Pńorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ,Bodniesienie atrakcyjności i jakoŚci szkolnictwa
dostawę materiałów
zawodowego", zapraszamy do ńożenia oferty na ,,opracowanie
promocyjnych".

i

I.

Zamawiający
Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich l 15
70-76A Szczecin

il.

opis przedmiotu zamówienia

jest opracowanie i dostawa mateńałów
promocyjnych w zwiąpku z realizacją projektu pt. ,JVlam zaw6d i kwalifikacje _
mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, wspołfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego'
Priorytet IX _ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzińanie 9.2
,,Podniesienie atrakcyj no ścii j akościszkolnictwa zawodowego'',

1. przedmiotem zamówienia

2.

zamówienie obejmuje:
a) opracowanie szaty graficznej projektu (plakatow, tablicy inficrmacyjnej,
dfugopisow)
broszury reklamowej, naklejek informacyjnych, notesów
z
Zamawiaj
w konsulta cji
ącym,
b) wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych o projekcie (50 sztuk),
c) wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej (l sztuka),
d) wykonanie i dostawę broszur reklamowych (200 szn'k),
e) wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych (300 sztuk),
f) wykonanie i dostawę notesów zLogo pĄektu (120 sztuk),
g) wykonanie i dostawę długopisów z logo projektu (l20 sztuk);

i

3.

onztablicy informacyjnej muszą znaleźćsię:
zgodnie z ,,Wytycznymi
informacje
o
wspołfinansowaniu
a) logotypy oraz
dotyczącymi oznaczatńa projektow w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzkl', przygotowanymi przez Departament Zuządzania Europejskim

na plakatach' broszurach, naklejkach

Funduszem Społecznym - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europej skiego Funduszu Społecznego,
c) wzórwizualizacji opracowany we wspołpracy Zamawiającego z oferenteą
d) treścmerytoryczna dostarczona i zatwierdzona pftezZamawiającego,
e) logo Zamawiającego;

b) informacja o

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europeiskiego Funduszu Społecznego
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4. wymogi, co do plakatów:

a) format A2,
b) nadrukjednostronny,

c)

d)

papief kredowy (gramatura l3}gln'Ż),
ilośó kolorów 4/4;

5.

wymogi, co do tablicy informacyjnej:
a) wymiary w poziomie: 90cm (+/- lcm),
b) wymiaryw pionie: 70cm (+/- lcm),
c) grubość:7mm (+/- lmm),
d) nadruk na folii i naklejenie jej na PCV lub inny trwĄ materiał (gwarancja
trwałościnadruku i materiałów noŚnych min. 3 lata);

6.

wymogi, co do broszury reklamowej:
a) format A5,
b) nadruk obustronny,
c) papier laedowy (gramatura l30drn2),
d) ilośćkolotów 4l4;

7.

wymogi, co do naklejki:
a) wymiary w poziomie: 15cm (+/- 0,5cm),
b) wymiary w pionie: 8cm (+/- 0,5cm),
c) nadrukjednostronny,
d) papier kredowy (gramatura 1309/m2),
e) ilośckolorów 4l4;

8.

wymogi, co do notesu:
a) format A4,
b) w formie brulionu min. 80 kartek w kratkę,
c) na notesie muszą się znaleźć:
logotyPy oraz informacje o wspołfinansowaniu zgodnie z ,,Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektow w ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki", przygotowanymi ptzez Departamerrt Zaruądzania
Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
informacja o wspołlrnansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europej skiego Funduszu Społecznego'
wspołpracy Zamawiającego
wzót lńnlalizacji opracowany
z Oferentern,
treśćmeryoryazna dostarcznna zatwietdzona przez Zamawiającego
w terminie do 3 dni od podpisania umowy,
t ,_
c itrgoZalnawiaJącego;

r

o
l

o

9.

we

i

wymogi, co do dfugopisów:
a) dfugopis plastikowy,
b) roaniar produktu: 13,8x2x1,9 cm; waga brutto min.: 0,013 kg,
c) opis: automaĘcnry dfugopis; wkład w kolorze czalnp,
d) znakowanie: nadruk jeden kolor w jednym miejscu; wielkośćzrakowania
ok.:30x7 mm
e) na dfugopisie muszą się znajdować:

Projekt

"Mam

zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jeśvrłspółfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europeiskiego Funduszu Społecznego
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informacja o wspdfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
wspc'tpracy Zamawiającego
wzór wizualizacji opracowany
z Oferentem,
treśÓ merytoryczna dostarczona i zatwierdzona przez Zamawiającego,
logo zamawiającego.

we

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia21' dni kalendarzo}vych od momentu podpisania umowy
dostarczenię treścimerytorycznej
realizacji przedmiotu zamówienia,
i zatułierdzenie przez Zamalnającego oraz wykonanie i dostawa.
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Specyfikacja dokumentacji' którą oferent musi dołączyć do oferty:
wypełniony druk stanowiący zaŁącznik nr l -,,Formularz ofertowy'',
2. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 2 _ ,,oświadczenie oferenta o braku
pawiązah osobowych i kapitałowych'',
J. wypełniony druk stanowiący załącznik nr
,,Kalkulacja cenowa dla
zamówienia''.
1.

3_

v.

odrzucenie ofeń
Zo staną odrzucone oferty tych o ferentów, któr zy''
1. nie spełniająwarunków udziafu w zapytaniu ofertowyą
Ż. nie załączy|i wymaganych dokumęntów,

3.
vr.

załączy|l dokumenty przygotowane niezgodnie
w zapytaniu ofertowym.

z

wymaganiami określonymi

Kryteńum oceny ofeń
oferty zostaną ocenione 7A pomocą systemu punktowego, zgodnie

z

poniższym

kryterium:

Cena

- całkowiĘ koszt

za wykonanie przednriotu zarrrówienia

Najniższa oferta otrzyma l00 punktow, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniższej oferty l cena badanej oferty) x 100. oferent moze
zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złozeniu oferty.

VIL

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty naleĘ składać do dnia 15 lutego 2013 roku do godziny 1500
w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów

2.
3.

Chłopskich ILs, 7v7 60 Szczecin;
oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na ktorej należy umieścićnapis:
oferta na opracowanie i dostawę materiałow promocyjnych w złłiązkuzrealizacją
projektu,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'',
kłady oferent ffoże złoĘć;tylko jedną ofertę;

ProjeK

"Mam

zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europeiskiego Funduszu społecznego
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złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna być sporządzona w języku polskim;
6. ofertę należy ńoĘć wPLN;
7. wszystkie koszty zwią4ane ze z}ożeniem ofeĘ ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się złoŻemaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwegooznakowania ńożerua oferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obcią.zają składającego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymafle przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po
lvyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone;
ll.osoba uprawniona do kontaktów _ Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

4. oferty winne być przygotowanie

i

vfir.

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rczsttzygfiięte do dnia 18 lutego 2013 roku do
godziny 1500. o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóźńiej do dńa2i lutego 2013 roku do godziny 1530. w
tym samym terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowanią zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści niniej szego postępowania.

x.

Informacje dodatkowe

1. termin nxliązariaofertąwynosi 30 dni kalendarzowych od daty składania oftrt;

2'

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całrlściiutł części, bez podariiaprzyęzyll;

3.

w przypadku, gdy oferta cenowa ńożonaprzez oferenta będzie przelłaczać kwotę,
jakąZamavłiający zamierza przezflaczyć na rea|izację zamówietia, Zama'wiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferenteą
ktorego oferta zostanie vzfiana za najkorzystniejszą. Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, oferent zobowią,zany jest z}ożyć, ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakofrczenia negocjacji.

DYRE TOR

Centrum E

Podpis

Oglodniczcj

i

- mam Pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków E uropeiskiego Funduszu Społecznego

Projekt,,Mam zawód i kwalifikacje
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Załącznik nr 1 do Zapy'tania ofertowego

miejscowość i data

Imię i nazwisko oraz adres Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacj i Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich l15
7V76A Szczecin

zapfranie ofertowe dotyczące opracowania i dostawy materiałów
promocyjnych, w związku zrcalizacjąprojektu pt. ,JVIam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX _ Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanle 9.Ż ,padniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym
odpowiadając

na

zapytaniu ofertowym,

oferuję cenę _ całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia (pracowanie
i dostawa)

wwysokości: '.'.

..

(słownie:

.

)PlNbrutto.

Ponadto oświadczam, iz:

l.

i eksploatacyjnych w okresie 14
podpisania
dni kalendarzowych od momentu
umowy o realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu
zobowiązuję się do Dostawy materiałów biurowych

ofbrtowym;

2. zapomałem się zprzedmiotem, warunkami zamówienia i akcepĘę je;
3. spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określonew zapytaniu
ofertowym,

4. akcepĘę termin i warunki realizacji usfugi.

Podpis Oferenta

Projekt

'Mam

zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany pzez Unię Europejską
ze środków Europeiskieqo Funduszu Społecznego

EE${TRUM

t{APlTĄŁ.t.tJptrKl

śBuKAęJl

&G,BsENleŻcJ
ur $nczEctRtE

ilćł.];'-:rf, 'i1r\'ia';i ::l:1:.ą'ia!*-:}ła.'lt{-

v!*ł głJ*spfJ$,nł

l'llłspl'N'śJ

+i.ę{Ę'4e !ą_]ti'dINY

Załącznikw 2 da Zapytania ofeńowego

oŚwrłncznNm oFERENTA
o BRAKU PowĘzAN osoBowYCE IKAPITAŁoWYCH

Dotyczy zapyźania ofertowego nr

5

l 20 13 /

WND-POKL.

09. 02. 00-3

2-044 / |2

W zrvią,zku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam za'w6d i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego' Pńorytet - IX Rozwój wykształcenia
ikompetencji w regionach' Działanię 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, że nie jestem powią.zany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającynq
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich l 15,70_76a Szczecin.
Powią,zania' o ktorych mową poiegająw szczególności na:
uczestniczeniu w spółce' jako wspolnik społki cywilnej lub spółki osobowej;

l.

2.

3'

4.

posiadaniu co najmniej la%udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji człoŃa organu nadzorczego
pełnomocnika;

lub

zarządzającego, prokurenta,

pozostawaniu w zwiąpku małzeńskirą w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

podpis Oferenta

miejscowośó i data

*hzcz powią3ania kapitałowc lub osobowe rozumic się wzajcmnc powiąania między Zamawiająrym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowią3ań

w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

z przygotowaniem i przeprowadzeniem pocedury wyboru

Projekt
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"Mam

olky

w

imieniu Zamawiającego czynności zwięanych

a Oferentem

zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków E uropeiskieqo Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

KALIfl]LACJA CENowA DLA zAMÓwmxrł

Nazwa

trość

Tablica informacyjna(90 cmx7Ocm)
Plakat informacyjny - (format
A2)
Broszury reklamowe - (format

As)

ki informacyjne (l5cmx8cm)
Notesy z logo projektu (format A4)
Dłusopisv z 1ogo oroiektu
Naklej

RAZEM

Jednostka
miary

I

szt.

50

szt.

204

szt.

300

szt.

120

sń.

120

szt.

79t

szt.

Cena
jednostkowa
brutto
{PLN)

\ilartość
brutto (PLN)

podpis Oferenta

Projekt

'Mam

zawód i kwalifikacje - mam pracę' jest współfinansowany przez Unię EuroPejską
ze środków Europeiskiego Funduszu społecŻnego

