Opole, dnia 05.12.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/6.2/2012
Zamawiający:
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – ul. Damrota 4, 45-064 Opole,
NIP: 7541816455, REGON: 530967602
Tel. 77 4574851, fax: 77 402 38 77
e-mail: biuro@spp.opole.pl; www.spp.opole.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00.
zaprasza do składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
– projekt graficzny, druk oraz dostawę teczek oraz notesów;
– zakup, oznaczenie i dostawę długopisów;
– projekt graficzny, wykonanie, dostawę i montaż tablic promujących Projekt
– przygotowanie projektu graficznego tablic promujących
– druk i bindowanie materiałów szkoleniowych
– zakup podręczników dla uczestników projektu
– zakup tablicy sucho ścieralnej-magnetycznej
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zasadę efektywnego zarządzania finansami w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Wartość zamówienia – poniżej 20.000,00zł.
Maksymalna pula środków przeznaczona na ww. przedmiot zamówienia nie może przekroczyć
5064,00 zł brutto.
Treść Zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.spp.opole.pl.
1. Przedmiot zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest:
- został opisany poniżej w częściach od 1 do 7.
Zamówienie promuje Projekt pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowany w ramach Działania 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
1.2 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822500-7 - Usługi projektów graficznych, 79823000-9 - Usługi
drukowania i dostawy, 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe.
1.3 Przedmiot zapytania został podzielony na następujące części:
Część 1: Projekt graficzny, druk oraz dostawa teczek dla uczestników projektu;

1.

Opis
Przygotowanie projektu graficznego teczki w uzgodnieniu z Zamawiającym /kolor z logiem projektu/
Teczka foliowana, szerokość: 23cm, wysokość 31cm, grzbiet: 1,5cm
Papier 350g
Druk pełnokolorowy, jednostronny 4+0 CMYK
Wewnątrz teczki zakładki przytrzymujące zawartość
Ilość: 40 sztuk

Część 2: Projekt graficzny, druk oraz dostawa notesów dla uczestników projektu;
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1.

Opis
Przygotowanie projektu graficznego notesu w uzgodnieniu z Zamawiającym
Notes klejony, formatu A4 na podkładce kartonowej.
Papier 80g
Druk pełnokolorowy, jednostronny 4+0 CMYK
Liczba kartek: 50
Ilość: 40 sztuk

Cześć 3: Zakup, oznaczenie i dostawa długopisów dla uczestników projektu;

1.

Opis
Zakup, oznaczenie i dostawa długopisów dla uczestników projektu
Długopis aluminiowy z gumowym uchwytem i grawerem logo w uzgodnieniu z Zamawiającym
Zadruk wg zaleceń Zamawiającego
Ilość: 40 sztuk

Część 4: Projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż tablic promujących Projekt pn. Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 2.

1.

Opis
Przygotowanie projektu graficznego tablicy promującej Projekt w uzgodnieniu z Zamawiającym /kolor/
Wymiary: 61 x 31 cm/zewnętrzna/ + 120 x 40 cm/wewnętrzna/
Tworzywo PVC 6 mm
Zadruk wg zaleceń Zamawiającego
Ilość: 2 sztuki, przy czym jedna wewnętrzna, jedna zewnętrzna

Część 4: Projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż tablic promujących Projekt pn. Opolska Kuźnia
Przedsiębiorczości 2.

1.

Opis
Przygotowanie projektu graficznego tablic promujących Projekt w uzgodnieniu z Zamawiającym /kolor/
Wymiary: 61 x 31 cm/zewnętrzna/ + 120 x 40 cm/wewnętrzna/
Tworzywo PVC 6 mm
Zadruk wg zaleceń Zamawiającego
Ilość: 2 sztuki, przy czym jedna wewnętrzna, jedna zewnętrzna

Część 5: Druk i bindowanie materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników projektu – 2 bloki
tematyczne.

1.

Opis
Druk i bindowanie materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników projektu – 2 bloki tematyczne.
Wymiary: A4
Zadruk wg zaleceń Zamawiającego
Ilość: 40 sztuk

Część 6: Zakup podręczników dla uczestników projektu podejmujących kompleksowo zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z opcją stałej aktualizacji na stronie Internetowej

1.

Opis
Zakup podręczników dla uczestników projektu podejmujących kompleksowo zagadnienia dotyczące
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z opcją stałej aktualizacji na stronie Internetowej
Ilość: 40 sztuk

Część 7: Zakup tablicy sucho ścieralnej-magnetycznej /ceramicznej/ o wymiarach minimalnych 100 x
170/200 lub większej

1.

Opis
Zakup tablicy sucho ścieralnej-magnetycznej /ceramicznej/ o wymiarach minimalnych 100 x 170/200
lub większej
Wymiary minimalne: 100 x 170/200 lub większej
Ilość: 1 sztuka
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1.4 Wszystkie urządzenia w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia powinny być nowe.
1.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach:
- grudzień 2012r. – część: 1, 2, 3, 4, 6 i 7
- styczeń 2013r. – część: 5
3. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.
Ofertę należy sporządzić na Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania w języku polskim w sposób czytelny.
Do oferty należy dołączyć wszystkie załączniki oraz wymagane dokumenty.
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. poprzez ich
zszycie).
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie, datowane i parafowane przez osobę/
osoby podpisujące ofertę.
Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta i wszelkie dołączone do niej dokumenty muszą być podpisane (pieczątka imienna i podpis) przez
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Dla potwierdzenia należy złożyć
aktualny dokument rejestrowy.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale.
W przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału.
Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, pieczęcią firmową (nie dotyczy, jeśli brak), zawierać adres
lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, nr NIP.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego Zapytania.
Modyfikacje załączników są zabronione.
Wykonawca składając parafowany wzór umowy akceptuje zawarte w niej postawienia.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej wg poniższego wzoru:
Pełna nazwa
I adres Wykonawcy
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
ul. Damrota 4
45-064 Opole
„Oferta na materiały biurowe dla Uczestników Projektu:
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2.
Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej zgodnie z zamieszczonym powyżej
wzorem i oznaczonej dodatkowo napisem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wniosek o zmianę lub wycofanie
oferty powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca
załączy stosowny dokument rejestrowy/pełnomocnictwo.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
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- nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
4.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.1 Wykonawca składa wypełnione i podpisane Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
5. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty kierując się następującym kryterium: Cena ofertowa brutto – 100%.
Najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca jednocześnie warunki określone w niniejszym
Zapytaniu.
Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
W cenie Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenia z tytułu ich przeniesienia na Zamawiającego.
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
6.1 Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu,
ul. Damrota 4 (III piętro) lub nadsyłać pocztą w zaklejonej kopercie. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
6.2 Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2012r. do godziny 14:00.
6.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone.
6.4 Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.12.2012r. o godzinie 14:15 w siedzibie Zamawiającego.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Informacji udziela: Gerhard Matheja, Magdalena Gajecka-Hendel i Agnieszka Rytwińska pod telefonem: 77
4565600 lub 77 4574851, e-mail: biuro@spp.opole.pl
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści niniejszego Zapytania ofertowego będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego: www.spp.opole.pl.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego, tj.
www.spp.opole.pl z podaniem nazwy, siedziby i adresu Wykonawcy. Zamawiający wyśle również informację
o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
Zamawiający zawrze z wybranym w postępowaniu Wykonawcą umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego Zapytania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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