Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” współfinansowany przez
Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Znak: BPŚ. 042.5.1.11.1.2012

Załącznik nr 1 do zaproszenia
do składania ofert

Kętrzyn dnia 25.04.2012r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
na wykonanie, wydruk i dostawę naklejek do projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III
w Gminie Miejskiej Kętrzyn” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
_________________________________________________________________________________________________________
Postępowanie przeprowadza się na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, bez stosowania
procedur z niej wynikających – wartość zamówienia nie przekracza wyraŜonej w złotych kwoty 14.000 euro.

I. Beneficjent (Zamawiający):
Gmina Miejska Kętrzyn
Siedziba: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
REGON 510743440 , NIP 742-205-13-31
www.ketrzyn.com.pl
II. Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem usługi jest wykonanie, wydruk i dostawa naklejek do projektu Gminy Miejskiej Kętrzyn pn.
„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Kętrzyn” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 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 róŜnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 39.29.41.00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
CPV 79.80.00.00-2 Usługi drukowania i powiązane
CPV 79.82.30.00-9 Usługi drukowania i dostawy
Zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie, wydruk i dostawa 1000 szt. naklejek samoprzylepnych do oznakowania sprzętu oraz
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu zgodnie z obowiązującym dokumentem
„Wytyczne dotyczące oznaczenia projektów w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Wymagania w stosunku do naklejki:
- pełny kolor
- format: szer. 8 cm x wys. 3 cm
- jednostronne
- materiał: folia samoprzylepna odporna na zmywanie
- naklejki muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i muszą zawierać logotypy
obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie
internetowej: www.efs.warmia.mazury.pl w zakładce „Biblioteka dokumentów”/ Wytyczne i zasady lub
www.efs.gov.pl w zakładce „Zasady promocji”
-na naklejkach obligatoryjnie musi znajdować się komunikat: „Zakup współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz dwa logotypy: Programu Kapitał
Ludzki oraz Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu
Społecznego
- Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną projektu naklejki
przygotowanej do druku, w celu wniesienia ewentualnych poprawek oraz uzyskania akceptacji.
Wzór:

Zakup współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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III. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2012r.
IV. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
najniŜsza cena łączna spośród złoŜonych ofert
C (cena oferty) =--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena łączna oferty badanej
Wynik- oferta, która przedstawia najniŜszą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złoŜonych ofert.
Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, wyraŜonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VATjeŜeli występuje.
V. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
Ofertę moŜna dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczyć osobiście na adres:
Gmina Miejska Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
do dnia 11.05.2012r.
Oferty złoŜone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą
rozpatrywane.
VI. Warunki płatności
Płatność na rzecz Wykonawcy będzie opłacona po poprawnym zrealizowaniu zamówienia w terminach
określonych w umowie w terminie 21 dni przelewem (na konto wskazane na fakturze) na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
VII. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
O zamówienie moŜe ubiegać się wykonawca, który:
- posiada doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru instrumentów
informacyjno-promocyjnych
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) formularz oferty– załącznik nr 2
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określona w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacji firmy oferenta.
Ofertę naleŜy złoŜyć w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„Oferta – „NAKLEJKI” - Indywidualizacja”.
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie http://ketrzyn-um.bip-wm.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
IX. Rozstrzygniecie postępowania
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 15.05.2012r. O wynikach postępowania jego
uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie i drogą mailową do dnia 17.05.2012r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŜnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a takŜe do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
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X. Osobą upowaŜnionymi do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udzielają:
Jolanta Mączka, Wioletta Stadnik tel. 089 752 05 18.
Zatwierdził i podpisał:

Z up. Burmistrza Miasta
Andrzej Degórski
Z-ca Burmistrza Miasta
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