Gorzów Wielkopolski, dnia 05.01.2018
HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Ul. StraŜacka 77A
66 - 400 Gorzów Wielkopolski

Zapytanie ofertowe nr 02/T/2018
na przygotowanie materiałów promocyjnych
W związku z realizacją projektu pt. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy HAJDUK
poprzez wdroŜenie działań zaplanowanych w Strategii rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4.1, firma HAJDUK Agnieszka
i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. działając zgodnie z zasadą
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie zgodne z zasadą
konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na:
Zakup materiałów promocyjnych na targi Budma 2018 i misję gospodarczą na Ukrainie

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
1.

Termin składania ofert: 15.01.2018
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.

2.

Nazwa zamawiającego: HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy, sp. z o.o. sp. k.

3.

Miejsce i sposób składania ofert:
a. osobiście w siedzibie firmy: ul. StraŜacka 77A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. StraŜacka 77A, 66-400
Gorzów Wielkopolski.
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@hajduk.com.pl
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty
Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.

4.

Adres e-mail, na który naleŜy wysłać ofertę: biuro@hajduk.com.pl

5.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szymczak

6.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
a. Zakup materiałów promocyjnych

7.

dostarczone

Kategoria ogłoszenia: usługi
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8.

Podkategoria ogłoszenia: usługi inne

9.

Miejsce realizacji zamówienia: Polska.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Cel zamówienia
a. Skuteczne zrealizowanie projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.

2.

Przedmiot zamówienia:
a. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przygotowanie materiałów
promocyjnych wg podanej specyfikacji w związku z udziałem firmy HAJDUK
Agnieszka i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w
targach - BUDMA 2018 w Poznaniu w terminie od 30.01.2018 do 02.02.2018 oraz
organizacją misji gospodarczej na Ukrainie.
Specyfikacja:
A.

Pakiet materiałów promocyjnych na targi Budma 2018
•
•
•
•
•

B.

Cennik katalogowy kolorowy – 100 szt.
Ulotki kolor– 8000 szt.
Katalogi kolorowe – 2000 szt.
Katalogi techniczne – 600 szt.
Pakiet gadŜetów reklamowych – 100 kpl.

Pakiet materiałów promocyjnych na misję gospodarczą na Ukrainie
•
•
•
•
•

Cennik katalogowy kolorowy – 50 szt.
Ulotki kolor– 300 szt.
Katalogi kolorowe – 100 szt.
Katalogi techniczne – 50 szt.
Pakiet gadŜetów reklamowych – 50 kpl.

Dane techniczne:
I.

Cennik katalogowy kolorowy – 150 szt.
a. format A4
b. druk 4+4
c. objętość 32 str. + okładka
d. papier okładka - kreda połysk 250,
e. papier środek - kreda połysk 130g
f. oprawa zeszytowa

II.

Ulotki kolor– 8300 szt.
a. format 220x220
b. druk 4+4
c. objętość 8 str. + okładka
d. papier – kreda połysk 250g
e. oprawa zeszytowa
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III.

Katalogi kolorowe – 2100 szt.
a. format A4
b. druk 4+4
c. objętość 28 str. + okładka
d. papier okładka – kreda połysk 250g + laminat matowy + UV pkt. 1 str.
e. papier środek – kreda połysk 170g + lakier offsetowy
f. oprawa klejona

IV.

Katalogi techniczne – 650 szt.
a. format A4
b. objętość 100 str. + okładka
c. druk 1+1
d. papier środek – kreda 90g
e. papier okładka – kreda 250g + laminat poł. 1 str.
f. oprawa klejona

V.

Pakiet gadŜetów reklamowych – 150 kpl. zawierający:
a. Kubek termiczny z zamknięciem typu „naciśnij”, materiał- metal/tworzywo + 2
x logo
b. Zestaw upominkowy w czarnym etui z logo zawierający metalowy długopis i
brelok z logo,

3.

Kody CPV
79341000-6 –usługi reklamowe

4.

Harmonogram realizacji zamówienia:
a. Materiały promocyjne na targi Budma 2018 - zamówienie naleŜy zrealizować do
dnia: 26.01.2018r. Przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, i
dostarczenie materiałów do siedziby firmy we wskazanym terminie.
b. Materiały promocyjne na misję gospodarczą na Ukrainie - zamówienie naleŜy
zrealizować do dnia: 28.02.2018r. Przez wskazany termin realizacji rozumie się
wykonanie, i dostarczenie materiałów do siedziby firmy we wskazanym terminie.

5.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia
będącego elementem formularza ofertowego).

6.

Wiedza i doświadczenie
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim
doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje
odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie
niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego
elementem formularza ofertowego).
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7.

Potencjał techniczny
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających
odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia (na podstawie
oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

8.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem
formularza ofertowego).

9.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia
będącego elementem formularza ofertowego).

10.

Dodatkowe warunki
a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
b. Termin waŜności oferty: minimum 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
c. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje zamawiającego do Ŝadnego
określonego działania.
d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do
akceptacji oferty, w całości lub części.
e. Zamawiający nie moŜe być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo w kaŜdej chwili do anulowanie/zmian całości
lub części zapytania ofertowego.
g. Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie
decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach
postępowania, za pośrednictwem kanału uŜytego do upublicznienia zapytania
ofertowego.
h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W kaŜdym
czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający
ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie
przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
i. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu
naleŜytej realizacji zamówienia.
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11.

Warunki zmiany umowy
a. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, a takŜe zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności
niezaleŜnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie
przygotowania postępowania ofertowego.
b. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału
w targach lub działania siły wyŜszej.
c. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości
kontraktu brutto za kaŜdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia
spóźnienia na co Wykonawca wyraŜa zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

12.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. ZłoŜenie wypełnionej i podpisanej oferty na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków
oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.
b. Niewypełnienie obligatoryjnych pól formularza skutkować będzie odrzuceniem oferty.
c. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim.
d. Zapytanie moŜe być złoŜone takŜe na formularzu oferenta pod warunkiem, iŜ jego
treść w zakresie przedstawianych informacji i oświadczeń będzie spójna z zakresem
formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

13.

Zamówienia uzupełniające
a. Zamawiający dopuszcza moŜliwość
udzielenia
uzupełniającego do przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy

zamówienia

OCENA OFERTY
1.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a. Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert (złoŜonych w terminie oraz spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:
cena netto* realizacji całości usługi (waga kryterium 100%).
* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu
średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy).
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej
formuły:
A n = (C min/Cr) x 100 x 100%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
b. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny kryterium
najwyŜszą liczbę punktów.
2.

Wykluczenia
a. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi do zaciągania
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zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe
moŜe to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest
złoŜenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania
w/w powiązań.
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