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Szczecin, dnia7l stycznta 2013 roku
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Szanowni Państwo,

w zwią7ku z reallzacjąprojekfu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracęo' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
wramach Europejskiego Funduszu Społecznęgo, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działarie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego", zapraszarrly do ńożenia oferty na ,,Zamieszczenie ogłoszenia prasowego
w gazecieregionalnej miasta Szczecindla Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie".

I.

Zamawiający
Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 1l5

70ą60 Szczecin

il.

opis przedmiotu zamówienia

1. przedmiotem zamówienia jest Zamieszczenie ogłoszenia prasowego w gazecie
resionalnei miasta Szczecin dla Centrum Edukacii Osrodniczei w Szczecinie
w zwiryku z rea\izacją projektu 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, DziaŁartie 9.2 ,,Podniesienie
atrakcyj no ścii j ako ściszkolnictwa zawodowe go''

;

e

zamieszczenie jednego ogłoszenia prasowego w gazecte
regionalnej miasta Szczęcin dla Cęntrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
w formie tekstowej na stronie redakcyjnej w wydaniu regionalnyffi, w kolorze
i wielkościumozliwiającej zattięszczęnie tekstu do 2000 znaków, ze spacjami
i logotypami projektu dostarczonymi ptzez Zartawiającego.

2. zamówienie

uI.

obejmuj

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia od 11 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku. oferent
umieściogłoszenie Zamavłiającego w lutym 2013 roku w wydaniu tygodniowym od
poniedziałku do piątku. Konkretna data dzięwta zostanie ustalona nie pózniej ruŻtrry
dni robocze przed datą ukazania się ogłoszenia w prasie. Zamawiający zastrzega
możliwośózmiany daty, po wcześniejszym vzgodnieniu z oferentem. Zmiany te nie
wy magają zawarci a aneksu do umowy na r edrizację przedmiotu zamówi enia.

Iv.

Specyfikacja dokumentacji, którą Oferent musi dolączyć do oferĘ:
1. wypełniony druk stanowiący załączłttknr 1 -,,Formularz ofertowy'',
z. wypełniony druk stanowiący załącznik w 2 _,,oświadczenie oferenta o braku
powią7ań osobowych i kapitałowych''.
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odrzucenie ofeń
Zostanąodrzuconę oferty tych oferentów, któtzy

:

1. nie spełniająwarunków udziałuw zapfianlu ofertowym (dotyczy pkt IV),

2. nie zil,ączyli wymaganych dokumentów,
3. załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie
w zapytariu ofertowym.

VI.

z

wymaganiami określonymi

Kryterium oceny ofert

oferty zostaną ocenionę za pomocą systemu punktowego, zgodnie

z

ponlŻszym

kryterium:

Cena - całkowiĘ koszt za rvykonanie przedmiotu zamówienia
Najniższa oferta ottryma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniższej oferty l cena badanej oferty) x 100. oferent moŻe
zaproponowaó tylko jednącenę całkowitąi nie może jej zmienió po złoŻeniu oferty.

Vu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. wymagane dokumenty naleŻy składaó do dnia 29 styczna 2013 roku do godziny
1500 w sekretariacie Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczęcinie, ul. Batalionów
Chłopskich II5, 7 0ą 60 Szczecin;

2.

ofęrta winna znajdowaÓ się w zamkniętej kopercie, na której naleŻy umieśció napis:

oferta na Zanieszczenie ogłoszenia prasowego w gazecie regionalnej miasta
Szczecin dla Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie w związku z rcalizacją

projektu ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'';
3. kazdy oferęnt moze złoĘćtylko jednąofertę;
4" oferty winne być ptzygotowanie zŁoŻonę zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5. oferta winna byó sporządzonaw języku polskim;
6. ofertę na|eŻy zŁoŻyć, w PLN;
7. wszystkie koszty z'wiryane zę złożeniem oferty ponosi oferent;
8. nie dopuszcza się zŁoŻeniaofert częściowych;
9. konsekwencje niewłaściwegooznakowania złoŻęnia oferty w niewłaściwym
miejscu lub terminie obcią7ają składającego ofertę;
l0.wszystkie oferty otrzymane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
po wyzej wymienionym terminie zostaną zwrócone;
ll.osoba uprawniona do kontaktów _ Andrzej Fidos, tel: 91 4613922 lub e-mail:
a.fidos@ceogI.edu.pl

i

i

VIII.

Rozstrzygnięcie postępowaniaizlecenie realizacjizamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstłzygnięte do 30 stycznia 2013 roku do godziny
1500.
wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo najpóźniej do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 1530.
W tym samym terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostatie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treścininiej szego postępowania.
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Informacje dodatkowe:

1. tęrmin zvłiązaniaofertąwynosi 30 dni kalendarzowych od daty składania ofert;

2.

Zamawiający zasttzega sobie prawo do uniewaznienia niniejszego postępowania
w całościlub części,bez podaniaptzyczyn;

3.

w przypadku, gdy oferta cenowa złożonaptzez oferęnta będzie ptzekłaczaó kwotę,
jakąZamavłiający załnierza przemlacTyć na rcalizację zamówienia, Zamavmający
zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uanana za najkotzystniejszą. Jeśliw wyniku negocjacji
dojdzie do zmiany treścioferty, ofęrent zobowiązany jest złożyÓ ofertę ostateczną
w terminie trzech dni kalęndarzowych od dnia zakończęnia negocjacji.
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Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiającego
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Załącznik nr

Imię i nazwisko oraz adres oferenta

1

do Zapytania ofertowego

miejscowośó i data

FORMULAR.Z OFERTOWY

Cęntrum Edukacj i o grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
70-:760 Szczecin

odpowiadając na zapytarie ofertowe, dotyczące Zamieszczenie ogłoszenia prasowego
w gazecie regionalnej miasta Szczecin dla Cenfrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
w zvviązku z realizacjąprojektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
wramach Europejskiego Funduszu Społeczflego, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa
zawodowego'', zgodnie
wymaganiami określonymi
przedmiotowym zapytaniu
ofertowym,

z

w

- całkowity koszt usługi za wykonanie przedmiotu
wysokości: .......(słownię:...
oferuję cenę

zamówienia w

.

.)

PLN brutto.

Ponadto oświadczam, tŻ:

a)zobowiązltję się do Zarnieszczenie ogłoszenia prasowego w gazecie regionalnej miasta
Szczecin dla Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie w okresie od 11 lutego 2013
roku do 28 lutego 2013 roku zgodnie zvqlmaganianri zawartymi wprzedmiotowym
zapytaniu ofertowym;
b)zapoznałem/Łam się z przedmiotem, warunkami zamówienia i akceptuję je;
c)

spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta, określone w zapytaniv

ofertowym;

d)akcepĘę termin i warunki realizacjiusługi.

Podpis Oferenta
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Załącniknr 2 do Zapytania ofertowego

oŚwrłncZENIE oFERENTA
o BRAKU PowIĄzAŃ osonowYcH I KAPITAŁoWYCH
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W zwiąpku z realizacjąprojektu 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, DziaŁarue 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa

zawodowego",

oświadczam, że niejestem powiąany osobowo lub kapitałowo* z ZamawiĄącym'
Cęntrum Edukacji ogrodniczej, ul. Batalionów Chłopskich 115,70-760 Szczęcin.
Powiąpania, o których mowa' polegająw szczególności na:
1. uczestniczęniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej l0%ttdziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
pełnomocnika;

4.

zarządzającego, prokurenta,

pozostawaniu w zvńązku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienią opieki lub kurateli.

miejscowość i data

podpis Oferenta

+Ptzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powią,zarria między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do

zaciagania mbowtązań

w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
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