
Szczuczyn, 07.01.2014
Znak sprawy FN.271.1.2014

pieczęć komórki organizacyjnej

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone poza trybem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt. 8
/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907/

I. Zamawiający:  URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
tel. 862735080, faks 862735081
Urząd  Miejski  w  Szczuczynie  w  ramach  projektu  pn.  Zajęcia  pozalekcyjne  w  SP w  Szczuczynie 
współfinansowanego  ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie  9.1  Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie 
Wykonawcy materiałów promocyjnych, tj. tablicy informacyjnej. 

II. Opis przedmiotu zamówienia
Tablica informacyjna wraz z dostawą, jednostronna, wykonana z materiału gwarantującego dużą trwałość i  
odpornego  na  czynniki  atmosferyczne,  zapewniającego  nienaruszalność  przez  okres  realizacji  projektu, 
przystosowana do montażu na zewnątrz budynku. Wymiar tablicy informacyjnej powinien wynosić 70 cm 
(wysokość) x 100 (szerokość) cm (tak, aby zamieszczone napisy były czytelne – czcionka Arial nie może 
być mniejsza niż 4 cm). Rozmiar czcionki zastosowanej na tablicy powinien pozwolić na bezproblemowe 
odczytanie  treści.  Napisy  powinny  zostać  wykonane  w  sposób  czytelny  i  trwały.  Co  najmniej  25% 
powierzchni  tablicy  powinna  zajmować  informacja  o  współfinansowaniu  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Tło tablicy – białe.

Tablica informacyjna powinna zawierać: 
1.Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2.Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
3.Informacja o współfinansowaniu: Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.Tytuł projektu: „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie”
5.Hasło promocyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Człowiek najlepsza inwestycja

Tablica powinna zawierać w/w informacje zgodnie z obowiązującym dokumentem: Wytycznymi dotyczącymi  
oznaczania  projektów  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  zamieszczonym  na  stronie 
internetowej: 
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/129/wytyczne_04_02.pdf

2.Zakres zadań Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 obejmować będzie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/129/wytyczne_04_02.pdf


Wykonanie i dostarczenie do miejsca realizacji projektu: Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, ul.Kilińskiego 
42, 19-230 Szczuczyn przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ciągu 7 dniu 
od podpisania umowy.

3.Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
4.Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV-
30.19.50.00 – Tablice
39.29.41.00 – Artykuły informacyjne i promocyjne
79.82.25.00 – Usługi projektów graficznych

5.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa. 

III.Termin wykonania zamówienia
7 dni od podpisania umowy.

IV.Warunki udziału w postępowaniu 
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Akceptują treść niniejszego Zapytania ofertowego bez zastrzeżeń, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia  oraz  posiadają  wiedzę,  doświadczenie  i  potencjał 
techniczny do wykonania zamówienia – należy złożyć wypełniony Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 
2.  Ocena spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu zostanie  dokonana na podstawie przedłożonych 
dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń. 

V.Informacje o sposobie  porozumiewania się  Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy  mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI.Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1.Osobą  uprawnioną  do  kontaktowania  się  z  Wykonawcami  i  udzielania  wyjaśnień  dotyczących 
postępowania  jest  Sylwia  Sulewska  pod  nr  tel.  862725032,   600357335  Faks:  862725032  e-mail: 
ssulewska@gmail.com
2.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  istotnych  warunków  udzielenia 
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: Pn. – Pt. 7:30 – 15:30.

VII.  Kryterium wyboru:  
1.Zamawiający  wybierze  jedną  –  najkorzystniejszą  ofertę  spełniająca  warunki  określone  w  Zapytaniu 
ofertowym.  Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  w  oparciu  o  kryterium  ceny  brutto  według 
następujących obliczeń:
Cena  brutto  zakupu usługi  cateringowej  (6690 posiłków)  –  waga  100%.  Oferta  najniższa  otrzyma  100 
punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według formuły:

Liczba punktów oferty ocenianej = 
cenanajniższejoferty
cenaofertybadanej x 100 pkt.. 

2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
3.W  przypadku  nie  wybrania  Wykonawcy  (np.brak  ofert,  odrzucenie  ofert)  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury Zapytania ofertowego. 
4.Jeśli  nie będzie  można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  zgodnie z powyższymi zasadami,  ze  
względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy  
złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich  
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do  negocjacji.  Wykonawcy,  składając  oferty  lub  przystępując  do  negocjacji,  nie  mogą  zaoferować  cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

VIII.Opis sposobu obliczania ceny
1.Na  załączonej  ofercie,  należy  przedstawić  cenę  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.  Cena 
powinna  zawierać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia,  w  tym:  koszt  wykonania  i  
dostarczenia do siedziby szkoły tablicy informacyjnej, należne podatki i inne obciążenia wynikające z tytułu 
realizacji zamówienia.
2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie. 
3.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

IX.Opis przygotowania oferty
1.Ofertę należy sporządzić wg wzoru – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

X. Miejsce składania ofert
1.Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 
Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, w terminie do dnia 17.01.2014 do godziny 13.00. 
2.Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z adnotacją: 

Oferta na wykonanie tablicy informacyjnej 
w ramach projektu pn. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie ”

3.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.um.szczuczyn.pl
4.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

XI.Informacje o formalnościach
1.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.01.2014 o godzinie 13.30. 
2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3.Zamawiający  zawrze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą  po  przekazaniu  zawiadomienia  o  wyborze 
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5.Do  prowadzonego  postępowania  nie  przysługują  Wykonawcom  środki  ochrony  prawnej  określone  w 
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 
6.Niniejsze  postępowania  prowadzone  jest  na  zasadach  opartych  na  wewnętrznych  uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu 
składania  ofert.  Jeżeli  zmiany  będą  mogły  mieć  wpływ  na  treść  składanych  w  postępowaniu  ofert,  
Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach zamieszczona zostanie na 
stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

Załączniki:
1.Formularz ofertowy
2.Wzór tablicy informacyjnej

ZATWIERDZIŁ:

                                                                                          …......................................…..………………………………..
                                                                                          (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)
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