Sztynwag, 30.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/LSR/2017

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

1.

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”,
Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag NIP: 875-149-03-45, KRS: 0000257011

CEL ZAMÓWIENIA:

2.

CEL: Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona usługę w zakresie druku
i dostarczenia łącznie 600 sztuk plakatów formatu A3 (po 200 sztuk z każdego z trzech projektów).
2.1.

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 22000000-0

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
 wydrukowanie łącznie 600 sztuk (słownie: sześćset) plakatów informacyjnych o
następujących parametrach technicznych:
a) format plakatu A3 (297 x 420 mm),
b) rodzaj papieru – kreda mat 175 g,
c) rodzaj – plakat jednostronny,
d) układ tekstu – pionowy,
e) pełen kolor
zgodnie z 3 (słownie: trzema) różnymi wstępnymi projektami plakatów opracowanymi
przez Zamawiającego
oraz


dostarczenie odpowiedniej ilości sztuk plakatów na wskazane przez Zamawiającego
adresy.
4. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie dotyczy
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
a) Zamawiający przekaże w terminie do 07.02.2017r. do godz. 12:00 na adres e-maila
wybranego Wykonawcy projekty plakatów (3 projekty). Wykonawca zobowiązany będzie do
Weryfikacji jakości przygotowanych projektów plakatów. Ostateczne wersje projektów
plakatów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
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b) Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy plakaty na wskazane przez Zamawiającego
adresy – 10 adresów znajdujących się na terenie powiatów: chełmińskiego, wąbrzeskiego
grudziądzkiego.
c) Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie plakatów na czas dostawy (transportu), celem
uniknięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń mogących mieć miejsce podczas transportu.
6. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają
KRYTERIA DOSTĘPU:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji podobnych zadań tj. prowadzić
działalność gospodarczą umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia. Należy
przedłożyć dokument potwierdzający wykonanie min. 3 zleceń w zakresie druku
plakatów o parametrach jak w opisie przedmiotu zamówienia.
Dokumentami mogą być rekomendacje, referencje,
umowy, umowy, przykłady wykonanych druków, itp.

protokoły odbioru przedmiotu

b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotu zamówienia, tj. wydruk plakatów na
zasadach określonych w przedmiocie zamówienia oraz w innych istotnych warunkach
zamówienia oraz dostarczyć w terminie do 09 lutego 2017 r. do godziny 14:00
wskazaną przez Zamawiającego ilość plakatów na 10 różnych adresów wskazanych przez
Zamawiającego.
7. ZAKRES WYKLUCZENIA: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być
udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

CENA BRUTTO – 100%.
9. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: dostawa na wskazane adresy
przedmiotu zamówienia w terminie do 09 lutego 2017 r. do godz. 14:00.
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10. WARUNKI PŁATNOŚCI: płatność w formie bezgotówkowej – przelew; płatne jednorazowo
po przedłożeniu rachunku/faktury po wykonaniu bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.
Podpisany skan oferty należy wysłać na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@lgdvistula.org w
terminie do dnia 06.02.2017 r. do godz. 14:00, w temacie e-maila wpisując: „Druk i dostawa 600
sztuk plakatów formatu A3”
Termin złożenia oferty uważa się za zachowany jeżeli data wysłania e-maila jest wcześniejsza niż
data 06.02.2017 r. g. 14:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: do 28.02.2017 r.
13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY: Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta
umowa cywilnoprawna.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
15. ZMIANA UMOWY: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie o udzielenie
zamówienia publicznego, o ile te zmiany zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy. Zmiana
umowy wymaga formy pisemnej.
16. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
Anna Boczek, Monika Janowska tel. 501-795-541, e- mail: sekretariat@lgdvistula.org

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności.

Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje
ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
(-) Anna Bochen
Wiceprezes LGD „Vistula – Terra Culmensis”

……………………………………….
Podpis Zamawiającego
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