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

Wrocław dnia, 10.02.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2021/ZAM

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie i dostawa plansz z magnesami do realizacji zadania
„Wyprawka Wrocławska 2021 – 2022”
I.

Zamawiający:

Fundacja PRESTO, ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław, NIP 8952202614
II.

Szczegółowe przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa plansz z magnesami wchodzących w skład
wyprawek dostarczanych do jednostek miasta Wrocławia w ramach realizacji zadania Wyprawka
Wrocławska 2021-2022” według projektu graficznego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie i dostawę 6 magnesów zgodnie z projektem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania:
- wymiar pojedynczej sztuki 60mm na 60 mm
- materiał: wydruk cyfrowy full na magnesie grubości 0,5 mm zabezpieczony błyszczącą
lub matową folią
- liczba kolorów: max. 18, jednostronnie
b) wykonanie i dostawa planszy obrazkowej:
- wymiar przed złożeniem: A3
- wymiar po złożeniu: A5
- materiał: papier, 300 g
- zadruk dwustronny
- matowa
3. Szacunkowa maksymalna ilość kompletów:
- 12 000 kompletów rocznie
- 24 000 kompletów w latach 2021-2022
- pod pojęciem komplet rozumiemy: 6 magnesów i 1 plansza
4. Dostawa realizowana do miejsca siedziby Zamawiającego w dni powszednie w godzinach 8-16.
Wszelkie koszty związane z dostawą, transportem, wniesieniem , ubezpieczeniem kompletów pokrywa
Wykonawca.
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III. Termin realizacji zamówienia:
1. Zamówienie obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego
zapotrzebowaniem. Termin realizacji pojedynczej dostawy – 10 dni roboczych.
IV. Informacja o finansowaniu zamówienia:
Zamówienie finansowane jest w ramach zadania
współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

„Wyprawka

Wrocławska

2021-2022”

V. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia przed Wykonawcami warunków udziału.
VI. Warunki płatności:
Rozliczenie na podstawie poprawienie wystawionej i przesłanej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. Kryterium oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający uwzględni następujące kryteria:
a) Cena (waga 80%)
b) Zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osób zagrożonym wykluczeniem
zawodowym (waga 20%)
- osób, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
2. Cena to całkowita cena brutto za całość zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Waga punktowa kryterium cena – 80 pkt najniższa cena brutto. Pozostałe oferty ilość uzyskanych pkt
liczona będzie według wzoru
P= Cn/Co*
P- liczba pkt
Cn- najniższa cena realizacji postępowania
Co- Cena oferenta
*symbol mnożenia
W- waga kryterium
6. Waga punktowa kryterium zaangażowanie do realizacji zamówienia osób zagrożonych wykluczeniem
zawodowym: zaangażowanie 1 osoby – 10 pkt, 2 lub więcej osób - 20 pkt.
7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość pkt z obu
kryteriów (kryterium cena + kryterium zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osób
zagrożonym wykluczeniem zawodowym)
VIII. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a)

złoży ofertę po terminie;

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

b)
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem
merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny;
c) złoży ofertę niezgodną z zasadami opisanymi w treści zapytania ofertowego;
d) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
IX. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowywania ofert:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (czytelny
podpis).
2. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres korespondencji: joanna.cegielska@fundacjapresto.pl.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Skan formularza ofertowego należy przesłać na adres e-mail.
3. Termin złożenia oferty: do 16.02.2021 roku, do godz. 16:00
4. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału, o którym
mowa w pkt VII.
X. Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
b) Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych
przez Wykonawców.
c) 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.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
e) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z jednym lub kilkoma
wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.
f) Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć
w dniu podpisania umowy próbki materiałów, którymi posłuży się do realizacji przedmiotu zamówienia.
Próbki podlegają akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku ich akceptacji Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć kolejne aż do uzyskania akceptacji.
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 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
i) Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
XI. 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 09:00
– 15:00.
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XII.

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 – informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PRESTO ul. Łukasińskiego 10,
50-436 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 email: 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 2 – oferta wykonawcy
Dane oferenta

Nazwa firmy:

Adres:
NIP:
KRS (jeżeli dotyczy):
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

L.p.

1.

Przedmiot zamówienia

Cena netto
za 1 komplet
(6 magnesów
+plansza)

Cena brutto za

Cena netto za

Cena brutto za

1 komplet

realizację całości

realizację całości

(6 magnesów

zamówienia (max

zamówienia(max

+plansza)

24 000 szt.)

24 000 szt.)

Wykonanie i dostawa plansz
z magnesami do realizacji zadania
„Wyprawka Wrocławska 2021 –
2022”
Oświadczam, że do realizacji przedmiotu zamówienia zaangażuje ………….. osób zagrożonych
wykluczeniem zawodowym, o których mowa w :
a) art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Niniejszym oświadczam, iż Wykonawca zapoznał się z treścią zapytania pn. Wykonanie i dostawa plansz z magnesami
do realizacji zadania „Wyprawka Wrocławska 2021 – 2022” i gotowy jest do realizacji zamówienia na warunkach
w nim określonych.

………………………………….
Miejscowość, data

……………………………
Podpis Wykonawcy

