Kamieniec Ząbkowicki, 5 sierpnia 2017

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kolejowa 20
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
Telefon: 74 817 31 30
kzparafia@wp.pl
www.kzparafia.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2017
z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 Ustawy
(Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.)
(dotyczy usług poligraficznych)
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia
oferty na usługi poligraficzne na potrzeby realizowanego projektu z Program Interreg V-A Republika
Czeska – Polska, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747, pn. „Łączy nas wiara”, współfinansowanego
ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie
Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
I. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Kolejowa 20
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
NIP: 8871749751, REGON: 040077997

II. OPIS PRZEDMIOTÓW I WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych, dekoracyjnych
i informacyjnych związanych z organizowaną wystawą w ramach projektu „Łączy nas wiara”

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminem wykonania:
LP

1

Nazwa

Opis

Ilość

Termin
wykonania

Baner do osłonięcia
tylnej ściany ołtarza
drewnianego
stojącego w przejściu
kaplicy z ekspozycją.

Baner na siatce banerowej mesh o drobnych
oczkach (1000Dx1000D; 12×12). Wielkośd około 5
na 7 metrów. Kolorowy nadruk z powierzonego
przez Zamawiającego projektu.
Przed wykonaniem wskazana byłaby wizja
lokalna, w celu dokonania dokładnych pomiarów
i uzgodnienia szczegółów. Zdjęcia tylnej ściany
ołtarza do zasłonięcia w załączeniu (fot. 1 i 2)

1

do 30 września
2017
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2

Reprodukcje grafik

3

Tablica promująca
projekt

4

Roll-up

5

Ulotki informacyjne
(fotografie + tekst)

6

Naklejki
samoprzylepne

7

Tabliczki informacyjne
(fotografie + tekst)

8

Plakat

Reprodukcje grafik kolorowych i dokumentów;
druk kolorowy, solwentowy, na płycie PVC 6mm,
format A2
Płyta PVC 6mm, nadruk solwentowy na folii
samoprzylepnej, kolor, wymiary około 30-40cm x
60cm.
Na płycie informacja o projekcie, partnerze
projektu oraz oznakowanie: logotyp Programu
RCz-PL, Logo UE z odwołaniem słownym, logo EG
oraz informacja o współfinansowaniu projektu.
Wielkośd 85 x 200cm; tkanina poliestrowa,
półmatowa, o wysokim stpniu bieli, z przekładką
blokującą światło; kasetka z aluminium; dwie
nóżki; składany maszt; futerał z wytrzymałego
materiału; nadruk kolorowy: wstępny projekt
zadruku (fotografie + tekst) dostarczy
Zamawiający; oznakowanie: logotyp Programu
RCz-PL, Logo UE z odwołaniem słownym, logo EG
oraz informacja o współfinansowaniu projektu.
Ulotki format A4 do DL, papier kreda 130gr,
zadruk dwustronny w pełnym kolorze, tekst +
fotografie (projekt wstępny dostarcza
Zamawiający)
Naklejki samoprzylepne z oznakowaniem:
logotyp Programu RCz-PL, Logo UE z odwołaniem
słownym, logo EG oraz informacja o
współfinansowaniu projektu. Druk jednostronny
w pełnym kolorze, format: długośd około 7-8cm,
szerokośd dostosowana do długości w celu
zachowania proporcji logotypów oraz ich
czytelności.
Nadruk solwentowy, kolor, format A4 na płycie
typu Dibond, laminat UV. Projekt wstępny
(fotografie + tekst) dostarcza Zamawiający.
Format A3, papier kreda 130gr, nadruk
jednostronny w pełnym kolorze, projekt wstępny
dostarczy Zamawiający, oznakowanie: logotyp
Programu RCz-PL, Logo UE z odwołaniem
słownym, logo EG oraz informacja o
współfinansowaniu projektu.

6

do 15
października
2017

1

do 15
października
2017

1

do 31 stycznia
2018

1000

do 15 lutego
2018

50

do 28 lutego
2018

20

do 5 marca
2018

10

do 15 marca
2018

3.

W związku z różnym terminem wykonania poszczególnych przedmiotów zamówienia
Zamawiający przewiduje płatności na podstawie faktur wystawianych na poszczególne
przedmioty zamówienia, po ich wykonaniu, dostarczeniu do Zamawiającego i ich odbiorze bez
zastrzeżeń.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.

Zamawiający nie
podwykonawcom.

6.

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.

7.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny dostosuje projekty graficzne Zamawiającego (jeżeli
zajdzie taka potrzeba) na potrzeby jego realizacji, wykona, skompletuje i dostarczy przedmioty

dopuszcza

możliwości

powierzenia

części

lub

całości
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zamówienia do miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego, etapami, zgodnie z określonymi
w tabeli w punkcie 2 terminami.
8.

Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wymogów dotyczących informacji i promocji
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: logotypy drukowane na
przedmiotach zamówienia muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej
http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja oraz na stronie Euroregionu
Glacensis:
http://funduszmikroprojektow.ng.pl/index.php/interreg-v-a-rcz-pl-2014-2020/promocja-interreg-va-2014-2020

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Ostateczny termin wykonania zamówienia jest różny dla poszczególnych przedmiotów
zamówienia i przedstawiony został w tabeli w punkcie 2.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
Ponadto powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
Oferta powinna zawierać:
- opis proponowanego sposobu wykonania potwierdzający spełnienie wymaganych warunków
technicznych,
- cenę całkowitą brutto w walucie PLN za całe zamówienie wraz ze specyfikacją dla
poszczególnych elementów składowych zamówienia,
- termin i sposób płatności (jedna faktura, faktury częściowe po realizacji poszczególnych
przedmiotów zamówienia),
- oświadczenie, że cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru oferty.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kzparafia@wp.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Parafia
Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kolejowa 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki do
dnia 14 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00. W przypadku poczty elektronicznej prosimy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim
Zapytanie ofertowe 2/2017 do projektu nr nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747

Strona 3

dołączyć skan podpisanej oferty w formie załącznika. Na kopercie lub w tytule maila prosimy
napisać: „Dotyczy zapytania ofertowego 2/2017”
2.

Prosimy o podanie ceny brutto uwzględniającej wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawierającej wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia.

3.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.

6.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kzparafia.com.pl

7.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ksiądz proboszcz Wojciech Jarosław
Dąbrowski, tel. 74 817 31 30 email: kzparafia@wp.pl

8.

Ważność oferty: 30 dni od daty: 14 sierpnia 2017r.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert będzie cena = 100%
C=

x 100 pkt

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 16 sierpnia 2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kzparafia.com.pl

2.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej wysłanej na adresy oferentów, na które wysyłane były zapytania ofertowe, bądź na
adresy zwrotne, z których oferty napłynęły od oferentów

3.

Na wniosek oferenta zostanie mu udostępniony protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami: zamawiającym i wyłonionym do
zawarcia umowy Oferentem.

IX DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela ksiądz proboszcz Wojciech Jarosław Dąbrowski pod numerem
telefonu 74 817 31 30 oraz adresem email: kzparafia@wp.pl
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X INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA ZWIĄZANEGO Z KONFLIKTEM INTERESÓW
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej
5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

_________________________________________________________________________________

Załączniki
fot. 1

fot. 2
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