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Dzialdowo, dnia 23.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie graficzne,

wydruk i dostawa kalendaua trtijdzielnego na rok 2018 dla

Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie w

celu promocji projektu ,rDofinansowanie fundusry porgczeniowych na Warmii
i Mazurach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013.
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredyowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie zaptasza do
skladania ofert w postgpowaniu o wartoSci netto, kt6ra nie przek'racza r6wnowarto6ci 30 000

enro, przeprowadzonego na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy

z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zam6wiefr publicznych (Dz. U . z 2017 r., poz. 1579) '

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:

przedmiotem zam6wienia

jest opracowanie

grafrczne, wydruk

i

dostawa kalendatza

tr6jdzielnego na rok 2018 do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,PotEczenia
Kredyowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, mieszczqcego sig na ul. WolnoSci 4. Szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wieni awrazzvrrykazemiloSciowym stanowi zal4cznlk nr 1 do Zapytania-

KODY CPV
22462000-6 MaterialY reklamowe

II.

OPN WYMAGAN:

1. Zam6wienie obejmuje opracowanie grafrczne, wydruk i dostawq kalendarza
tr6jdzielnego na rok 2018 dla Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porqczenia
KredYowe" Sp.

2.

,

o.o. w Dzialdowie.

Szczeg6lowy v,rykaz iloSciowy

i asortymentowy stanowi zalqcznrk nr ldo Zapytania -

Formularz ofertowY.

IIL

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Realizacja zam6wienia nast4pi w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy'

;fi!f\
W6rminsko{.zur3ki Fundusz"Potgczonia Kredytowe" sp. z o.o. w Ozialdowie
i'"lfwnnr,a'.rsKo-MAzuRsKr $uNDUsz ::*1iglf,#"d1"[?i3if,.i;5*1t^,3i1'3t^li';:;:,::'":l'lo'ro*.,n,o
"PORECZENIAKRIDYTOWE" r.rrpSZr-re-rg-etfRegon5i9586722.KRS0000217603 Kaptalzaktadowy6880@0PLN

I

{li#,1 ----,.' \(-"-"

Iv.

WARUNKI PI,ATNOSCI

Rozliczenie transakcji nast4pi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcg w ciEgu 14

dni od dnia

otrzymania prawidlowo wystawionej faktury,

po otrzymaniu przedmiotu

zam6wienia, co zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym.

V.

KRYTERIA WYBORU OFERT

1.

Kryterium nr 1: cena oferty brutto
WartoS6 punktowa

w l%|60%

Maksymalna iloS6 punkt6w dla kryterium: 60 pkt.

Spos6b obliczania kryterium ceny:
cena brutto ofertY najtanszej

C=

--------

x 60 Pkt.

cena brutto ofertY ocenianej

2.

Kryterium nr 2: termin realizacji zam6wienia
WartoSd punktowa

w l%l:40%

Maksymalna iloSd punkt6w dla kryterium: 40 pkt.

spos6b obliczania kryterium terminu realizacji zam6wienia:

R - Ocena punktowa kryterium terminu realizacii zam6wienia oceniana bgdzie w
odniesieniu do uzyskanej liczby punkt6w za tetmin tealizacii zam6wienia oferowany
przez Wykonawcg.

Tetmi" t%tir""ji zam6wienia oferowany przez Wykonawca
Termin realizacii
Termin rcalizacji
Termin realizaill
21

dni 0 pkt.

15 -20 dni 20 pkt.

do 14 dni 40 pkt.

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez Wykonawca naleiy okreSlid
wstawiaj4c znak X w tabeli. w prrypadku, gdy Zadna z porycji w tabeli nie
2e
zostanie przez wykonaw cg zazn^czona (znak x), zamawiaj4cy przyjmuje'

termin realizacji zam6wienia jest r6wny

2l dni, co jest r6wnoznaczne z

przyznaniem 0 pkt. dla tego kryterium.
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3. Lqczna maksymalna
zakresie

ilo36 punkt6w mozliwa do uzyskania przez Wykonawcg w

kryeri6w oceny ofert:

cena oferty brutto (C) + termin realizacji zam6wienia

4. Za najkorzystniejsz4 zostanie
punkt6w wynikaj4c4

z

(R):

100 pkt.

uznana oferta, kt6ra uzyska najwy2szE lEcznq liczbg

ich zsumowania, uzyskanych w poszczeg6lnych kryeriach

oceny ofert.
JeSli Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, uchyli sig od zawarcia umowy,

5.

Zamawiaj4cy moae wybrai ofertg najkorzystniejsz4 spo6r6d pozostalych ofert.

VI.
1.

SPOSoB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi byd podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku sporz4dzenia oferty przezosobg irn4ni2uprawniona do reprezentowania
Wykonawcy (zgodnie

z

odpisem

z

wlaSciwego rejestru b4dL wpisu do ewidencji

dzialalnoSci gospodarczej) wymagane jest dol4czenie stosownego pelnomocnictwa.
pelnomocnictwo sklada sig w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodnoil z
oryginalem.
2.
a
J.

Kazdy z Wykonawc6w moze zlotyt tylko jedn4 ofertg.

Wykonawca skladaj 4c ofertg, sklada nastgpuj 4ce dokumenty :
a) Formularz ofertowy - zalqczniknr 1 do Zapytania ofertowego'

b)
4.

Zaakceptowany wz6r umowy - zal4cznikm 2 do Zapytania ofertowego'

Wykonawca okreSli ceng netto, podatek VAT oraz ceng brutto przedmiotu zam6wienia,
podaj4c j4 w zlotych polskich, z dokladnosci4 do dw6ch miejsc po przecinku. w
z
l4cznej cenie uslugi Wykonawca zobowi4zany jest uj46 wszystkie koszty wynikaj4ce

zapis6w niniejszego zapytania (w tym r6wniez dostarczenie kalendarzy do siedziby
Zamawtaj1cego).

5.

Zamawnj4cy w

toku

badania

i

oceny ofert moZe 24dac od Wykonawc6w wyjaSnieri

d,otyczqcych treSci zloaonych ofert, a

w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie

wymaganych dokument6w, Zamawiaiqcy wezwie ich do uzupelnienia.

6.

Zamawnj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okreslonych

w

zapytaniu

ofertowym, z zastrzeheniem Pkt. 7'

7.

Zamawiajqcy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie.

8.
g.

Oferty zlozone po terminie nie bgd4 rozpatrywane'

,l\

Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem oferty'
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VII.

MIEJSCE

I

TERMIN SKT,ADANIA OFERT

Ofertg nale2y zloLyt;

a) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@porcczenia-kredytowe.info, lub
b) faksem nanr: 23 697 50 54, lub
c) za poSrednictwem poczty, kuriera, b4d2 tez osobiScie na adres: WarmiriskoMazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z o. o. w Dzialdowie, ul.

WolnoSci 4

do dnia 30.10.2017r. do godziny

1100 na

formularzu zal1czonymdo niniejszego zapylarria.

Przed uplywem terminu skladania ofert,

w

szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach

Zamawiaj4cy moae zmodyfikowa6 treS6 zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom, kt6rzy otrrymali zapytarie
ofertowe.

VilI. TERMIN WYBORU OFERTY
1. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 31.10.20I7t.
2. Wyniki i wyb6r najkorzystniejszej oferty zostanie ogloszony:
o w siedzibie Warmirisko-Mazurskiego Funduszu,,Porgczenia

Kredytowe"

Sp. z o. o. w Dzialdowie;

o

na stronie internetowej pod adresem www.poreczenia-kredytowe.info

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.

IX.

INFORMACJE DODATKOWE

Osoba ze strony Zamawiajqcego uprawniona do kontaktu:

Pani Bo2ena Pikus, tel.23 697 50 52,
adres

e-mail bz@poreczenia-kredytowe.info

ZzNacznikiz
Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Prezes

Zal4cznik w 2 - Wz6r umowy.
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