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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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