
 

                                                                      

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Słupca, dn. 28 października 2019 r. 

Data   

Stowarzyszenie “Unia Nadwarciańska” 

Siedziba: ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca 

Biuro: ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca 

NIP: 6671735335 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr. ZO/2019/GAR/2_SUN 

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. 

 

Nr projektu: 00013-6936-UM1520016/19 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

1) Opis zadania  

 

a) Opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie do biura Zamawiającego materiałów 

promocyjnych o następujących parametrach: 

1) Fartuchy: 

 150 szt., 

 fartuch z diagonalu z 2 kieszeniami, 

 metrowe troczki do zawiązywania z tyłu, 

 materiał – Diagonal z 65% poliestru i 35% bawełny, 

 wymiary – wysokość 70 cm, długość 100 cm,    

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, wraz z nazwą 

projektu 

2) Kubki: 

 108 szt., 

 wysokość: 100 mm, 

 średnica: 81 mm, 

 pojemność: 280 ml, 

 materiał: porcelana 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, wraz z nazwą 

projektu 
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3) Torby na zakupy: 

 200 szt. 

 wymiary: 30 x 34 x 12 cm., 

 materiał: laminowany non – woven 100 g/m2, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, wraz z nazwą 

projektu 

4) Pudełka śniadaniowe: 

 101 szt. 

 wymiary:  22,5 x 18 x 10 cm  

 posiadają pojemnik na sałatkę 1000 ml z pokrywką, widelcem oraz 

pojemnik na sos do sałatki (ok. 50 ml),  

 nie zawiera BPA, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

5) Deski do krojenia: 

 100 szt. 

 wymiary 24,7 x 17,7 x 1 cm  

 wykonane: z bambus, silikon, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

6) Zestaw foremek: 

 101 szt. 

 zestaw foremek do ciastek 5szt  

 w przezroczystym opakowaniu nie zawierającym BPA,  

 wymiary f11,3 x 4,9 cm,  

 materiał: PP, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

7) Rękawice kuchenne: 

 101 szt. 

 wymiary: 8 x 26 cm ,  

 materiał: poliester, neopren, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

8) Pojemniki: 

 101 szt.  

 pojemniki - kubki zakręcane przykrywką, w której mieści się 

zamykany pojemnik na sos do sałatki lub inny dodatek.  

 do każdego pojemnika/kubka dołączony widelczyk umieszczony na 

korpusie kubka.  

 wymiary:  108 x 195 mm  

 materiał: tworzywo, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

9) Zaparzacze do herbaty: 

 100 szt. 

 wymiary: f35 x 150 mm,  

 materiał: sylikon oraz metal, 
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 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

10) Zestaw do soli i pieprzu: 

 101 szt. 

 materiał: stal nierdzewna, z transparentnym okienkiem,  

 posiadają ceramiczny młynek i mechanizm obrotowy, 

 wymiary: 6,6 x 3,3 x 5,5 cm, 

 nadruk monochromatyczny w postaci logotypów, 

 

Nadruki w postaci logotypów wykonane zostaną metodą najbardziej adekwatną do danego 

materiału promocyjnego, gwarantującą odpowiednią jakość i czytelność, w odpowiedniej 

proporcji oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania materiałów promocyjnych 

znajdującymi się w Księdze Wizualizacji PROW na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca na 

moment przygotowywania materiału promocyjnego, zatwierdzona przez Podsekretarza Stanu 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).  

 

Oferent wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia oznaczonych 

próbek materiałów promocyjnych przed przystąpieniem do wykonania ich, w celu akceptacji 

przez Zamawiającego. Oferent dostarczy ww. próbki bezpłatnie lub wkalkuluje ich koszt w 

cenę jednostkową danego materiału promocyjnego. 

 

 

1.1 Termin realizacji zadania 

 

20 grudnia 2019 r.  

 

2) Warunki udziału w postępowaniu 

 

n/d 

 

3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium/kryteria: 

 
1. Cena  100 % 

 

4) Opis sposobu przyznawania punktacji 

 

1. Kryterium cena: 

Punktacja dla kryterium = (Cena brutto najniższa / cena brutto badanej oferty) x 100 

a) Wygrywa oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. 

b) W przypadku jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów i wskażą jednakową 

cenę brutto, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie 

dotyczącym ceny. 

 

 

 

 

5.1) Miejsce składania ofert   

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy
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Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Plac Szkolny 16 a,  

62-400 Słupca 
 

Akceptowalne sposoby składania ofert: 

 

Oferty mogą zostać przesłane listem, 

pocztą kurierską lub mogą zostać złożone 

osobiście na adres:  

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, 

ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca 

(decyduje data wpływu) 

 

(należy podać: adres, adres mailowy, nr fax, itp.) 

 

5.2) Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 

15 listopada 2019 

 

6) Przesłanki odrzucenia oferty:  

  

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

 została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 

Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub 

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na: 

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, 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, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
 

7) Informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i 

beneficjent dopuścił taką możliwość 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

8) Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania (o ile 

przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy) 
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Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

 

9) Inne postanowienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania, 

b) Zażądania, w toku badania i oceny złożonych ofert złożonych, dostarczenia do biura 

Zamawiającego próbek materiałów promocyjnych. 

c) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu 

unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w 

stosunku do Zamawiającego,  

d) Zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

 

 

Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej: 

 

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

 opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia), 

 wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, 

 termin ważności oferty. 

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 

firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis 

oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu  

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, 

by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania 

upusty, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys 

ofertowy, itp.  

 
 

 

 

 

 

 

Anita Kubicka  

Prezes 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

 


