Fundacja PRESTO
kontakt@fundacjapresto.pl
+48 729 970 808

Wrocław dnia, 31.01.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/ZAM
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
Wydruk Wrocławskiego Informatora Rodzinnego
na potrzeby realizacji zadania „Wyprawka Wrocławska 2020”

1. Szczegółowe warunki zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wydruk i bezpłatna dostawa Wrocławskiego Informatora
Rodzinnego (dalej: Informator) będącego elementem wyprawki dla dzieci urodzonych we
Wrocławiu, zamawianym na potrzeby zadania „Wyprawka Wrocławska 2020”. Zamówienie
polega na wydruku 12000 sztuk Informatora zgodnie z przesłanym projektem (załącznik nr 2)
do niniejszego zapytania. Specyfikacja:


broszura klejona,



format A5,



stron 52 + 4,



okładka kreda mat 250g + folia mat,



środek kreda mat 170g,



bezpłatna, sukcesywna dostawa do Fundacji (Wrocław) - średnio 1000 (jeden tysiąc)
egzemplarzy w miesiącu.



UWAGA: zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizacji informacji zawartych
w Informatorze 1 raz na kwartał,

2) Zamawiający wymaga, aby dostawca zapewnił dostawę (wraz z wniesieniem) w dni pracy
Fundacji, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00.
3) Na przedmiot zamówienia sporządzona zostanie umowa (załącznik nr 3).
4) Pierwsza dostawa planowana jest w dniach 20-24.02.2020r.

2. Termin realizacji zamówienia:
Usługa realizowana będzie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty
umowy.
3. Informacja o finansowaniu zamówienia:
Zadanie „Wyprawka Wrocławska 2020” współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław.
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4. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału
w postępowaniu (oświadczenie na załączniku nr 1):
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej –
Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie,
2) Ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa umożliwia realizację zamówienia na najwyższym
poziomie – Zamawiający nie określa wymogów w tym zakresie,
3) Posiadają zdolności techniczne i/lub zawodowe – Zamawiający nie określa wymogów w tym
zakresie,
4) Wykonali min. dwa zamówienia publiczne z zakresu poligrafii na kwoty minimum 20000,00 zł
– wymagane potwierdzenie wykonania zamówień w formie umożliwiającej ich identyfikację,
tj. przesłanie kopii FV/ umów/referencji itp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.
5. Kryterium oceny ofert:


Cena (waga 80%) - Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia



Aspekt społeczny (waga 20%) - Wykonawca jest podmiotem ekonomii społecznej lub
zatrudnia min. 30% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Ocena oferty = ilość punktów C + ilość punktów AS
Ilość punktów C = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Ilość punktów AS = 20 pkt w przypadku spełnienia kryterium, 0 pkt w przypadku nie spełnienia
kryterium

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a)

złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,;

b)

złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 4,

c)

złoży ofertę po terminie.

6. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowywania ofert:
Oferty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy składać mailowo
na

adres

joanna.cegielska@fundacjapresto.pl

lub

osobiście

w

lokalu

Zamawiającego,

tj.
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ul. Szybowcowa 23, 54-130 Wrocław lub pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres
Zamawiającego. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
a) Termin złożenia oferty: do 05.02.2020 roku, do godz. 15:00
b) Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez Wykonawcę (w przypadku składania
oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez
Wykonawcę).
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Złożona oferta winna zawierać:


wypełniony formularz ofertowy (zawierający: cenę netto i brutto za 1 sztukę Informatora oraz
za całość zamówienia. tj. 12000 sztuk Informatora);



kopie lub skany dokumentów, o których mowa w pkt.4.

7. Informacje dodatkowe:
A. Zamawiającym jest: Fundacja PRESTO, ul. Litewska 6/70, 51-354 Wrocław, NIP 8952202614
B. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących
norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty.
C. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
D. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
E. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów
składanych przez Wykonawców.
F. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani
o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści
zapytania ofertowego.
G. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
H. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania
przyczyny, na każdym jego etapie.
I. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
8. Informacji udziela: Joanna Cegielska-Kędzia pod numerem telefonu

tel. +48 729 970 808 lub

adresem e – mail: joanna.cegielska@fundacjapresto.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 –
15:00.
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Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Dane oferenta

Nazwa firmy:

Adres:
NIP:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

L.p.

1.

Przedmiot zamówienia

Cena netto za
1 sztukę
Informatora

Cena brutto za
1 sztukę
Informatora

Cena netto za

Cena brutto za

realizację całości

realizację całości

zamówienia

zamówienia

12000 sztuk

12000 sztuk

Wydruk Wrocławskiego Informatora
Rodzinnego
na potrzeby realizacji zadania
„Wyprawka Wrocławska 2020”

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca gotowy jest do realizacji zamówienia na warunkach określonych
w treści niniejszego zapytania ofertowego i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

……………………………………………….
Miejscowość, data

.………………………………………………
Podpis Wykonawcy

