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Szczecin, dnia2l stycznia 2013 roku

Zapytanie ofeńowe nr 5/2013AMND_POKL.0 9.02.00-32-044t12

Szanowni Państwo,

w związku z rcalizacjąprojektu pt. ,,Mam 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, Działanię 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego'', zaptaszamy do złoŻenia oferty na ,,opracowanie i dostawę materiałów
promocyjnych".

I. Zamawiający

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-ł60 Szczecin

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa materiałów
promocyjnych w z:vvtązku z rcalizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _
mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecztlego'
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działarue 9.2
,,Podniesienie atrakcyj no ści i j akości szkolnictwa zawodowe go'' ;

2. zamówięnie obejmuje:
a) opracowanie szaty graficznej projektu (plakatów, tablicy informacyjnej,

broszury reklamowej, naklejek informacyjnych, notesów i długopisów)
w konsultacj i z Zanawiaj ącym,

b) wykonanie i dostawę plakatów informacyjnych o projekcie (50 sztuk),
c) wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej (1 sztuka),
d) wykonanie i dostawę broszur reklamowych (200 sztuk),
e) wykonanie i dostawę naklejek informacyjnych (300 sztuk),
0 wykonanie i dostawę notesów zlogo projektu (120 sztuk),
g) wykonanie i dostawę dfugopisów z logo projektu (120 sztuk);

3. na plakatach, broszurach, naklejka ch oruz tablicy informacyj nej muszą znaleźó się :

a) logotypy oraz informacje o współfinansowaniu zgodnie z ,,Wytycznymi
dotyczącymi oznaczatia projektów w ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki'', przygotowanymi przez Departament Zuządzartia Europejskim
Funduszem Społecznym _ Ministerstwo Rozwoju Regionalnego'

b) informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społec znęgo,

c) wzór wizvalizacji opracowany we współprucy Zamavnającego z oferentem,
d) treśó merytoryczna dostarcz ona i zatvłierdzona ptzęz Zamavmającego,
e) 1ogo Zamawiającego;
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4.

5.

6.

7.

8.

wymogi' co do plakatów:
a) format M,
b) nadrukjednostronny,
c) papier kredowy (gramatura l30glm2),
d) ilośÓ kolorów 4/4;

wymogi, co do tablicy informacyjnej:
a) lrrymiary w poziomie: 90cm (+/- 1cm),
b) wymiary w pionie: 70cm (+/- lcm),
c) grubośó: 7mm (+l- lmm),
d) nadruk na folii i naklejenie jej na PCV lub inny trwały materiał (gwarancja

trwałości nadruku i materiałów nośnych min. 3 lata);

wymogi, co do broszury reklamowej:
a) format A5,
b) nadruk obustronny,
c) papier kredowy (gramatura I3Dglm?),
d) ilość kolorów 4/4;

wymogi, co do naklejki:
a) wymiary w poziomie: 15cm (+/- 0,5cm),
b) wymiary wpionie: 8cm (+/- 0,5cm),
c) nadrukjednostronny,
d) papier kredowy (gramatura l30glm2),
e) ilośó kolorów 4l4;

wymogi, co do notesu:
a) format .Ą4,
b) w formie brulionu min. 80 kartek w kratkę,
c) na notesie muszą sięznaleźó:

o logotypy oruz informacje o współfinaRsowaniu zgodnie z ,,Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzkt", przygotowanymi pruęz Departament Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,

o informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europej skiego Funduszu Społec7rrcgo,

o wzór wintaLizacji opracowany we współpracy Zamawtającego
z Oferentem,

o tręśó merytoryczna dostarczona i zatwierdzona przez ZamawtEącego
w terminie do 3 dni od podpisania umowy,

o logo zamawiającego;

9. wymogi, co do długopisów:
a) długopisplastikowy,
b) rozmiar produktu: 13,8x2x1,9 cm; waga brutto min.: 0,013 kg,
c) opis: automaĘczny długopis; wkład w kolorze czamym'
d) znakowanie: nadruk jeden kolor w jednym miejscu; wielkość znakowania

ok.:30x7 mm
e) na długopisie muszą się znajdować' ]

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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III.

IV.

o informacja o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społec znego'

o wzór wizualizacji opracowany we współpracy Zamavnającego
z Oferentem,

o treśó merytoryczna do starczo na i zatvńet dzona ptzez Zamavmające go,
o logo zarnawiającego.

Termin realizacji zamówienia
Termin reaIizacji zamówieniaZl dni kalendarzolvych od momentu podpisania umowy
o rcalizacji przedmiotu zamówienia, tj. dostarczęnie treści merytorycznej
izatvnęrdzenieptzezZamawiającegootazwykonanieidostawa.

Specyfikacja dokumentacji' którą oferent musi dołącryć do oferty:

1. wypełniony druk stanowiący załącznik nr l _,,Formularz ofertowy'',
2. wypełniony druk stanowiący załącznik w 2 _,,oświadczenie ofęrenta o braku

povcrryaf. osobowych i kapitałowych'',
3. wypełniony druk stanowiący załącznik nr 3 - ,,Kalkulacja cenowa dla

zamówienia''.

V. Odrzucenie ofert

Zostanąodrntconeofertytychoferentów,L<tórzy:
1. nie spełniająwarunków udziału w zapytariu ofertowym,
2. rue załączyli wymaganych dokumentów,
3. załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofertowym.

VI. Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z pottiższym
kryterium:

Cena - całkowity koszt za wykonanie przedmiotu zamówienia

Najniższa oferta otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najntższej oferty l cena badanej oferty) x 100. oferent moŻe
ZaproponowaÓ tylko jednącenę całkowitąi nię mozę jej zmienió po z}oŻeniuoferty.

vu. Termin i miejsce skladania dokumentów:

l. wymagane dokumenty naleŻy składaó do dnia 29 sĘcznia 2013 roku do godziny
1500 w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów
Chłopskich ll5, 7 01 60 Szczecin;

2. oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umięścić napis:
oferta na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnychw związkuzrea|izacją
projektu,,Mam zawód i kwalifikację -mam pracę'',

3. kłŻdy oferent moŻe złoĘć: tylko jedną ofertę;
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4. oferty winne być, przygotowanie i zŁoŻonę zgodnie z :vqymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;

5. oferta winna być sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę należy zŁoŻyć w PLN;
7. wszystkie koszty zllv:rązane ze zŁożenięm ofeĘ ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się ńożeniaofert częściowych;
9. konsękwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia oferty w nięwłaściwym

miej scu lub termini e obciĘająskładającego ofertę;
10. wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie po

wyżej wymienionym terminie zostaną zwrócone;
ll.osoba uprawniona do kontaktów _ Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e_mail:

a.fidos@ceogr.edu.pl.

VIII. Rozstrrygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowarrie ofertowe zostanie rozstrzygtltęte 30 stycznia 2013 roku do godziny 1500.

o wynikach postępowania wszyscy oferęnci zostanąpoinformowani telęfonicznie lub
mailowo najpózniej do dnia 31 sĘcznia 2013 roku do godziny 1530. w tym samym
terminie, do podmiotu wybranego w wyniku tozsttzygntęcia postępowania, zostanie
skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi
w treści niniej szego postępowania'

IX. Informacje dodatkowe

1. termin związaniaofertąwynosi 30 dni kalendarzolYych od daty składania ofert;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podaniaptzyczyn;

3. w przypadku, gdy oferta cenowa zŁoŻonaptzęz oferenta będzie przekłaczać kwotę,
jakąZarnawiający zatniilza ptzeznaczyó na rcalizację zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanię lznarLa za najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treści oferty, oferent zobovnryany jest złoŻyó ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji.
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Podpis i pieczęć osoby upowaznionej
do reprezentowania Zamawiającego
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta miejscowośĆ idata

FORMULARZ OFERTOWY

Centrum Edukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70ą60 Szczęcin

odpowiadając na zapytarie ofertowe dotyczące opracowania i dostawy materiałów
promocyjnych, w zvnązku zreaLizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę''
w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym zę środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego'', zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,

oferuję cenę - calkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia (pracowanie
i dostawa)
w wysokości: ... ... (słownie: ...) PLN brutto.

Ponadto oświadczam, iz:

1. zobowiąuję się do Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych wokresię 14

dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy o realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu
ofertowym;

2. zapoznaŁem się zptzedmiotem, warunkarrizanówienia i akcęptuję je;

3. spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapytaniu
ofertowym;

4. akcepĘę termin i warunki reaIizacji usługi.

Podpis Oferenta

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę'' jest współfinansowany pŻez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

oŚwrłucZENIE oF'ERENTA
o BRAKU PowIĄzAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH

D oĘ czy zapytania ofertowe go nr 5 l 20 L3 l WND-P oKL. 0 9. 02. 0 0 -32-0 44 l 12

W zwiryku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje * mam pracę'' w Cęntrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo, Priorytet - IX Rozrłój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Dział'anie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, że tiejestem powią7any osobowo lub kapitałowo* zZanawiĄącYm,
Cęntrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich l 15,70ą60 Szczecin.

Powiązania, o których mowa' polegająw szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej I0%udziałów lub akcji;

pełnieniu fuŃcji członka organu nadzorczego lub zaruądzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4. pozostawaniu w zwią7ku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosuŃu przysposobienia, opieki lub kurateli.

miejscowość i data podpis Oferenta

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiąpania mtędry Zanawiającym lub osobami upoważnionymi do

zaciryania zsbowięah w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zanawiającego czynności zsłięanych
z przygotowaniem i pzeprowadzeniem procedury wyboru oferty a Oferentem

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam praę'' jest wspólfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Załącznik nr 3 do zapfiania ofertowego

KALKULACJA cENowA DLA ZAMÓwrnNrł

podpis Oferenta

Nanva Ilość
Jednostka

miary

Cena
jednostkowa

brutto
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)

Tablica informacyjna-
(90 cmxTOcm)

I szt.

Plakat informacyjny - (format
A2)

50 szt.

Broszury reklamowe - (format
As)

200 szt.

Naklejki informacyjne -
(15cmx8cm) 300 szt.

Notesy z logo projektu -
(format A4) 120 szt.

Długopisy z logo proiektu 120 sń.
RAZEM 791 szt.

Projekt ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" jest współfinansowany pzez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


