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Dzialdowo, dnia 01. 10.201 8r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie graficzne, wydruk

i

dostawa kalendarua tr6jdzielnego na rok 2019 dla

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

celu promocji projektu ,,Dokapitalizowanie fundusry porgczeniowych na Warmii
i Mazuracht' realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata

2007 -2013.

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia KredJtowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie zaprasza do
skladania ofert w postQpowaniu o wartoici netto, kt6ra nie przekracza r6wnowartoSci 30 000

euro, przeprowadzonego na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zam6wieri publi cznych (Dz. U. 22017 r., poz. 1579 ze zm.).

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA:

Przedmiotem zam6wienia

jest

opracowanie graficzne, wydruk

i

dostawa kalendarza

tr6jdzielnego na rok 2019 do budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia
Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, mieszcz4cego sig na ul. WolnoSci 4. Szczeg6lowy opis
przedmiotu zam6wienia wraz z wykazem iloSciowym stanowi zal4cznik nr 1 do Zapytania.

KODYCPV

-

22462000-6 Materialy reklamowe

II.

OPISWYMAGAN:

1. Zam6wienie obejmuje opracowanie graficzne, wydruk i dostawg kalendarza
tr6jdzielnego na rok 2019 dla Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia
Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie.

2.

Szczeg6lowy wykaz iloSciowy i asortymentowy stanowi zal4cznik nr 1 do Zapylania -

Formularz ofertowy.

III.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

1.

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

2.

Przedmiot zam6wienia zostanie przekazany Zamawiaj4cemu przed wykonaniem do
aatory zacji (dwukrotna auto ry zacja pt zez Zanairaj4ce go).
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IV.

WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie transakcji nastqpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcg

w

ci4gu

14 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, po otrzymaniu przedmiotu
zam6wienia, co zostanie potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym.

V.

KRYTERIAWYBORUOFERT

1. Kryerium nr 1: cena oferty brutto
Warto5i punktowa w l%l:60%
Maksymalna ilo5d punkt6w dla krJterium: 60 pkt.

Spos6b obliczania kryterium ceny:
cena brutto oferty najtariszej

c=

x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

2.

Kry.terium nr 2: termin rcalizacji zam6wienia
Warto36 punktowa w

l%l:40%

Maks).rnalna ilodi punkt6w dla hl.terium: 40 pkt.

Spos6b obliczania kryterium terminu realizacji zam6wienia:

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

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez Wykonawcg
Termin realizacji
21

dni 0 pkt.

Termin realizacji

Termin realizacji

dni

do 14 dni 40 pkt.

15 - 20

20 pkt.

Termin realizacji zam6wienia oferowany przez Wykonawcg naleiy okreSlid
wstawiaj4c znak X w tabeli. W przypadku, gdy Zadna z pozycji w tabeli nie

czon (znak X), Zamawiaj4cy przyjmuje, 2e
termin realizacji zam6wienia jest r6wny 21 dni, co jest r6wnozu czne z

zostanie przez Wykonaw cg zazn

przyznaniem 0 pkt. dla tego kryterium.
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3.

tr-4czna maksymalna

ilodi punkt6w mo2liwa do uzyskania przez Wykonawcg w

zakresie kryteri6w oceny ofert:
cena oferty brutto (C) + lerrnln
4.

Za

naj korzystniej

lsalizaili zamfwienia (R) =

100 pkt.

szq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwy2sz4 L4cznq liczbg

punkt6w wynikajqc4

z ich

zsumowania, uzyskanych

w

poszczeg6lnych k1'teriach

oceny ofert.

Je6li Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, uchyli sig od zawarcia umowy,

Zunawial4cy moZe wybrad ofertg najkorzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert.

VI.

SPOSoBPRZYGOTOWANIAOFERTY

1.

Oferta musi by6 podpisana przez osobg upowaZnion4 do reprezentowania Wykonawcy.

W przlpadku sporzqdzenia oferty przez osobg inn4 niZ uprawniona do reprezentowania

Wykonawcy (zgodnie

z

odpisem

z

wlaSciwego rejestru bqdZ wpisu do ewidencji

dzialalnoici gospodarczej) wymagane jest dol4czenie stosownego pelnomocnictwa.
Pelnomocnictwo sklada sig w formie oryginalu lub kopii potwierdzonej za zgodno$| z
oryginalem.

2.
3.

Kuldy z Wykonawc6w mole zloLyd tylko jedn4 ofertg.
Wykonawca skladaj4c ofertg, sklada nastgpuj4ce dokumenty:

a)
b)

4.

Formularz ofertowy - zal4cznik

w

1 do

Zapltania ofertowego,

Zaakceptowany wz6r umowy - zal4cznik nr 2 do Zapltania ofertowego.

Wykonawca okre5li ceng netto, podatek VAT oraz ceng brutto przedmiotu zam6wienia,
podaj4c

j4 w

zlotych polskich, z dokladno5ci4 do dw6ch miej sc po przecinku. W

l4cznej cenie uslugi Wykonawca zobowiqzany jest uj46 wszystkie koszty wynikaj4ce z
zapis6w niniejszego zapytaria (w tym r6wnie2 dostarczenie kalendarzy do siedziby
Zamawiaj4cego).

5.

Zamawiaj4cy w toku badania

i

oceny ofert mohe 24dat, od Wykonawc6w wyjaSnieri

dotycz4cych treSci zlo2onych ofert, a w przypadku niekompletnoSci oferty w zakresie
wymaganych dokument6w, Zamawiaj4cy wezwie ich do uzupelnienia.

6.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari okre6lonych
ofertowym, z zastrzeaeniem pki-

7

.

8.
9.

.,

w

zapltaniu

7.

Zamawiaj4cv poprawi w tre6ci oferty oczyviste omylki rachunkowe i pisarskie.

Oferty zlolone po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszly zwi4zane z przygotowaniem oferty.
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VII.

MIEJSCE

I

Ofefig naleZy zLoLy(,

a)
b)
c)

TERMIN SKI,ADANIA OFERT
:

na adres poczty elektronicznej: sekretariat@poreczenia-kredyowe.info, lub

faksem na nr: 23 697 50 54,lub

za po6rednictwem poczty, kuriera, b4d2 teZ osobiScie na adres: WarmiriskoMazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z o. o. w

Dzialdowie, ul.

WolnoSci 4

do dnia 08.10.2018r. do godziny

1100 na

formularzu zal4czonym do niniejszego zapytu.ia.

Przed uplywem terminu skladania ofert,
Zamawiaj4cy moZe zmodyfikowai

w szczeg6lnie uzasadnionych przlpadkach

tresi zapttania ofertowego.

Dokonana modyfikacja

zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim wykonawcom, l<t6rzy otzymali zapytanie
ofertowe.

VIII.

l
2.

TERMIN WYBORU OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana dnia 10.10.201 8r.

Wyniki i wyb6r

ow

naj

siedzibie Warmirisko-Mazurskiego Funduszu,,Porgczenia Kredytowe"

Sp. z o. o.

o

korzystniej szej oferty zostanie ogloszony:

w Dzialdowie;

na stronie intemetowej pod adresem www.poreczenia-kedytowe.info

Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.

IX.

INFORMACJEDODATKOWE

Osoba ze strony Zamawiaj4cego uprawniona do kontaktu:
Pani Bo2ena Pikus, tel. 23 697 50 52,
adres e-mail: bz@poreczenia-kedltowe.info

x.

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z aft. 13 Rozporz4dzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem
danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przeply!\.u takich danych (RODO), ponizej

przekazujemy informacje dotycz4ce przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Warmirisko-Mazurski Fundusz
,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z

o.o.

z

siedzibq

w Dzialdowie przy ul.

WolnoSci 4,

13-200 Dzialdowo (dalej: Spdlka).
Sp6lka wyznaczyla inspektora ochrony danych, zktorym mo2e sig Pani/ Pan skontaktowai
. /t,-r
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poprzez email iod@poreczenia-kredytowe.info lub pisemnie na podany powy2ej adres

siedziby Sp6lki. Z inspektorem ochrony danych mo2na sig kontaktowai we wszystkich
sprawach dotycz4cych przetwarzaria danych osobowych oraz korzystania

z

pra.w

zwiqzany ch z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane

s4

przetwarzane

zam6wienia publicznego,

w formie

do

o

przeprowadzenia postgpowania

udzielnie

zapylania ofertowego, kt6rego celem jest wyb6r

najkorzystniejszej oferty. Dane wykonawcy,

z

kt6rym zostanie zawarta umowa

na

wykonanie zam6wienia, bgdq przetwarzane taliZe w celu wykonania zawartej umowy. Po

ww

zakoriczeniu

postgpowania

lub po wykonaniu umowy dane

osobowe bgd4

przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa.

W

ramach postgpowania

o

udzielnie zam6wienia publicznego, Pani,/Pana

przetwalzane s4 na podstawie art. 6 ust. 1

dane

lit c) RODO, co orraczy 2e Sp6lka ma prawo

przetwnzat dane, poniewa:Z jest to niezbgdne do wykonania obowiqzk6w okredlonych
przepisami prawa
celowy

i

-

obowiqzku wydatkowania 6rodk6w publicznych m.in.

w

spos6b

oszczgdny (ustawa o finansach publicznych). W przypadku zawarcia umowy o

udzielenie zam6wienia publicznego, Pani/?ana dane osobowe bgd4 przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1

poniewaZ jest

lit b) RODO, co oznacza,

2e Sp6lka ma prawo ptzetwarzat dane,

to niezbgdne do wykonania zawartej z Panifanem umowy.

przetwrzania danych osobowych w celach archiwalnych jest art. 6 ust.

I lit

Podstaw4

c) RODO, co

oznacza,2e Sp6lka ma prawo ptzetwarzat dane, poniewaZ jest to niezbgdne do wykonania

obowiqzk6w okreSlonych przepisami prawa
Pani/Pana dane osobowe s4 udostgpniane Pracownikom Sp6lki

ze Sp6lk4

w

i osobom wsp6lpracuj4cym

zakresie powierzonych im obowi4zk6w, podmiotom uprawnionym do ich

i

otrz)'mania na podstawie obowipui4cych przepis6w prawa oraz organom

osobom

uprawnionym do przeprowadzania w Sp6lce czynno6ci kontrolnych i audytowych. Ponadto

dane wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana

w

postgpowaniu

o

udzielenie

zam6wienia publicznego zostan4 opublikowane na stronie internetowej Sp6lki wraz z

informacj4 o wyniku postgpowania. Ponadto dane osobowe mog4 by6 w razie potrzeby
przetwanane tak2e przez podmioty, z pomocy kt6rych Sp6lka korzysta wykonuj4c swoje
zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniaj4ce obslugg

i bezpieczeristwo systemu

informatycznego, serwisanci system6w informatycznych, podmioty wykonuj4ce uslugi
archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczaj4ce na zlecenie Sp6lki
korespondencjg, biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Dtug6w),
fK
tfl

w,rrurltttsLtt_uAzLjRst l
"poREczENrA

IljNt)tjs1

KREDyrowr-

ooo

inne

J,.

w.rnitrsro'r'r62lrskiFun.tus! pore.zon ia K.edr4owe sp-zo.o.woziardowis
13"200o!6ldowo ur \ crnolcr4 Ier 23697s0s2 ta{ 236-675054

ii';1ii:,f€T#i"$:i";13##lyli!';.#iff;:"i?li"l!""o,ll%"#F...

lub

=/

","

ii:i'i!1

.-'-T---

wykwalifikowane podmioty, kt6rych pomoc oka2e sig niezbgdna do wykonywania zadari
Sp6lki).

Dane osobowe bgd4 przetwarzane do czasu zako czenia postgpowania

o

udzielnie

zam6wienia publicznego. W przypadku Wykonawcy, z kt6rym zostanie zawarta umowa
dane bgd4 przetwatzane takZe przez okes realizacji umowy. Po zakoriczeniu realizacji
postgpowania

lub po zrealizowaniu umowy, dane bgd4 przechowywane przez okres

okre3lony przepisami prawa, kt6re nakladaj4 na Sp6lkg obowi4zek archiwizowania
dokument6w.

Podanie danych osobowych

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego jest

dobrowolne, lecz niezbgdne do zlozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicmego, co oznacza,Ze w przypadku niepodania danych nie bgdzie moZliwe wzigcie
udziatu w postEpowaniu. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy

jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Informujemy taIize,2e w kaZdym czasie przysluguje Pani/Panu prawo dostgpu do danych
osobowych, jak r6wnie2 prawo Z4dania ich sprostowania. Prawo do usunigcia danych,
prawo do ograniczenia przetwaflaria danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do sprzeciwu, przysluguje w przlpadkach
17

i

na zasadach okedlonych odpowiednio w art.

-22 RODO. JeZeli uwaZa Pani/Pan, 2e przetwarzarie danych osobowych

narusza

przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych).

l;u tkory,rki

Zalacznikiz
Zal4cznik nt

I

- Formularz ofertowy.

Zalacznik nr 2 - Wz6r umowv
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