Cieszyn, 19 września 2017 r.
Zapytanie ofertowe 24/2017/EWT
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Zamawiający:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
3. Przedmiot zamówienia:
Wydruk folderu/ albumu
Kod CPV 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji: 29.09.2017 r.
5. Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.
6. Doświadczenie, wymagane dokumenty:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
7. Miejsce i termin składania ofert:
-

osobiście na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

-

pocztą na adres: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

-

pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Oferty należy złożyć do dnia: 26.09.2017 r.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej,
zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy
z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej
oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.
8. Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
9. Termin związania ofertą: 30 dni
10.Kryteria wyboru oferty:
100% cena
11.Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty
przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym,
niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia
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oferty Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów
oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3
zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać
Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
12. Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto
lub w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów.
Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy
zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie (również te, które
będą ponoszone przez Zamawiającego) oraz złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
13. Cena oferty powinna obejmować całość kosztów związanych z zamówieniem - Zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w ramach przedmiotowego zamówienia.
14.Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.
15.Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe
lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegającej w szczególności na:
-

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-

pełnieniu funkcji

członka

organu

nadzorczego lub

zarządzającego,

prokurenta,

pełnomocnika,
-

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.

16.Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie,
wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.
17.Płatność realizowana będzie przelewem.
18.Osoba do kontaktu: Bartosz Tyrna, 33 851 44 81, biuro@deltapartner.org.pl
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