Fundacja PRESTO
kontakt@fundacjapresto.pl
+48 729 970 808
Wrocław dnia, 03.02.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2020/ZAM

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:
Dostawa pudełek
na potrzeby realizacji zadania Wyprawka Wrocławska 2020
1.

Szczegółowe warunki zamówienia:

1)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pudełek na potrzeby realizacji zadania „Wyprawka Wrocławska
2020” w szczególności polegających na:

▪

specyfikacja pudełka:
o

format kartonu po rozłożeniu: 920 mm x 935 mm

o

wymiary wewnętrzne kartonu złożonego: 300 mm x 250 mm x 140 mm

o

tektura fala B trzywarstwowa biała

o

zadruk dwustronny, powierzchnia zadruku nie więcej niż 80%

o

model fefco 0427

o

lakierowanie jednostronne

o

ilość kolorów: max. 5, dwustronnie

o

w ofercie należy uwzględnić koszty wykrojnika i kliszy

o

kolorystyka taka jak jest opisana w załączonej palecie CMYK i palecie PANTONE,tj.:
Granatowy: CMYK 100/85/40/30, PANTONE 533C
Błękitny: CMYK 90/150/0/0, PANTONE 285C
Żółty: CMYK 0/10/100/0, PANTONE 116C
Czerwony: CMYK 0/80/90/0, PANTONE 7597C;
Nie akceptujemy zmian w kolorystyce.

▪

sukcesywna, bezpłatna dostawa ok. 1200 sztuk pudełek raz w miesiącu;

▪

łącznie 12000 sztuk.

2)

Na przedmiot zamówienia sporządzona zostanie umowa.

2.

Termin realizacji zamówienia:

Usługa realizowana będzie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania nakładów finansowych
przeznczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
Pierwsza dostawa planowana jest w okresie 25.02.2020-27.02.2020.
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3.

Informacja o finansowaniu zamówienia:

Zadanie „Wyprawka Wrocławska 2020” współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław.

4. Kryterium oceny ofert:
▪

Cena (waga 100%)

Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia

5. 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
a)

Termin złożenia oferty: do 06.02.2020 roku, do godz. 18:00

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 pudełka oraz za całość
zamówienia);

6. Informacje dodatkowe:
A. 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.
B.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

C.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

D. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez
Wykonawców.
E.

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.
F.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich
lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
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G. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny,
na każdym jego etapie.
H. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych.

7.

Informacji udziela: Joanna Cegielska-Kędzia pod numerem telefonu tel. +48 729 97 08 08 lub adresem
e – mail: joanna.cegielska@fundacjapresto.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.

8.

ZAMAWIAJĄCYM JEST: Fundacja PRESTO, ul. Litewska 6/70, 51-354 Wrocław, NIP 8952202614

9.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO –
Zamawiający informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PRESTO ul. Litewska 6/70,
51-354 Wrocław kontakt z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest
pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl, tel.: 729 970 808., zwany dalej: Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzenia niniejszego zapytania
ofertowego i zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcom (tj. art. 6 ust.1b RODO).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą, pracownicy i współpracownicy Fundacji prowadzący
procedurę zapytania ofertowego oraz podmioty odpowiedzialne za obsługę IT. W szczególnych sytuacjach dane
mogą być przekazane organom państwowym.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo:
▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
▪ żądania ich sprostowania(ew. poprawiania),
▪ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
▪ przenoszenia danych,
Z powyższych uprawnień można skorzystać składając żądanie w siedzibie Administratora lub na adres e-mail:
kontakt@fundacjapresto.pl
5) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
7) Pani/ Pana dane przechowywane będą przez okres 2 lat od zakończenia procedury zapytania ofertowego.
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Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Dane oferenta

Nazwa firmy (pieczątka):

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

Cena netto
za 1 szt
L.p.

Przedmiot zamówienia

Cena brutto

Cena netto za

Cena brutto za

za 1 szt

realizację całości

realizację całości

zamówienia

zamówienia

12000 sztuk

12000 sztuk

Dostawa pudełek
na potrzeby realizacji zadania
1.

Wyprawka Wrocławska 2020

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca gotowy jest do realizacji zamówienia na warunkach określonych w treści
niniejszego zapytania ofertowego.

……………………………………………….
Miejscowość, data

....................................................................
Podpis Wykonawcy
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