Krzywcza, dnia 7.10.2015r.
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36 37-755 Krzywcza
Tel. 16 671 14 86 fax 16 733 22 02

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na:
Publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt
„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
w ramach promocji projektu
W związku z realizacją przez Gminę Krzywcza projektu ”Zapewnienie dostępu do
Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś
Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą
o złożenie oferty cenowej na Publikację

w prasie

lokalnej

jednego artykułu

podsumowującego projekt.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza
NIP: 7952306307
REGON 650900393
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 €.
3. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) z uwagi na treść art. 4
pkt 8 ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 €.
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4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie jednego ogłoszenia podsumowującego
realizację projektu w prasie o zasięgu lokalnym z uwzględnieniem:
1) logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR)
dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG;
2) informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym
określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego
Gospodarka 2007 – 2013”,
3) logo Zamawiającego – Gminy Krzywcza.
2. Dalsze wymagania:
1) pełny kolor wydruku logotypów graficznych, pozostały test kolor czarno – biały;
2) wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż: 210 mm x 100 mm (8 modułów);
3) termin realizacji: do 20 listopada 2015r.
3. Treść ogłoszenia zostanie przekazana Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
IV. Termin związania ofertą.
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca: ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
2. Treść oferty:
1) ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”;
2) Wykonawcy przedstawią oferty zgodne w treści z niniejszym zaproszeniem
do składania ofert. Do oferty dołączone zostaną wszystkie dokumenty i oświadczenia
wymagane postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego,
3) każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne
rozwiązania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
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3. Forma składanych dokumentów (oryginał/kserokopia)
1) wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii, muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy na każdej zadrukowanej stronie
lub przynajmniej na stronie ostatniej dokumentu;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne
zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy tych podmiotów
muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
3) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Poprawki w treści oferty: wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany
(również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Pełnomocnictwo:
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
2) pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji.
1) podstawowym

sposobem

porozumiewania

się

jest

korespondencja

pisemna

przekazywana za pomocą operatorów pocztowych (w tym również pocztą kurierską);
2) Zamawiający

dopuszcza

przekazywanie

oświadczeń,

wniosków,

zawiadomień

oraz informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej;
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą faksową
należy przesyłać pod numer 16 733 22 02;
4) oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia

oraz

informacje

przekazywane

drogą

elektroniczną należy przesyłać pod adres epekalska@krzywcza.pl;
5) każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje
w formie faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania tą samą drogą;
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6) w przypadku otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji drogą
faksową oraz drogą elektroniczną, której nie można odczytać, obowiązuje informacja
negatywna;
7) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
formy pisemnej postępowania;
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 13.10.2015r.
9) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu jego składania lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania;
10) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie;
11) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał zaproszenia bez ujawniania źródła zapytań.
7. Opakowanie, oznaczenia i zaadresowanie oferty
1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w trwale zamkniętym, nie przezroczystym
opakowaniu np. kopercie, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie powinno być zaadresowane na
Zamawiającego z dopiskiem: Publikacja w prasie lokalnej jednego artykułu
podsumowującego projekt: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy
Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu.
Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.
2. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy – z określeniem siedziby –
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.
VI. Składanie ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krzywcza,
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, w Biurze Obsługi Mieszkańca lub za pośrednictwem
poczty.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2015 r. o godz. 9.00.
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3. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, piętro I pok. nr 4
w dniu 16.10.2015r. o godzinie 9:15.
4. Dla ważności złożenia oferty w terminie liczy się data i godzina dostarczenia oferty
do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego jak w ust. 1.
5. Oferty złożone po tym terminie, zostaną zwrócone bez otwierania.
VII. Informacje o trybie oceny ofert.
1. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem
ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny, zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała
najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium oceny ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury
w trybie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonywania
przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym. Zapłata
wynagrodzenia za usługę nastąpi zgodnie z warunkami projektu umowy.

2. Wykonawca kalkulując cenę jednostkową brutto za wykonanie usługi, winien ująć
wszystkie elementy i składniki cenotwórcze mające wpływ na cenę jednostkową. Cena
oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT (wg obowiązującej stawki).

3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie
w złotych polskich. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
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IX. Kryteria i zasady oceny ofert.
1. Kryterium cena oferty – 100 %
C = Cmin / Cbad x Kp x Rc
Cmin

-

najniższa cena ofertowa brutto

Cbad

-

cena badanej oferty brutto

Kp

-

współczynnik proporcjonalności, równy 100

Rc

-

ranga kryterium cena oferty, równa 100 %

2. Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie w/w kryterium, czyli taką, która

otrzyma największą liczbę punktów wg przyjętego wyżej kryterium.
X. Zawarcie umowy.

1. Jeżeli złożona oferta spełni wymagania Zamawiającego, w terminie do 7 dni zostanie
wyznaczony telefonicznie bądź mailowo termin podpisania umowy z Wykonawcą, który
zaoferuje najkorzystniejszy bilans cen wg przyjętego w niniejszym zaproszeniu
kryterium.

2. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty nie stwarza po stronie
Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający
zastrzega sobie również prawo wyboru oferty i zawarcie umowy z wybranym
Wykonawcą.
Krzywcza, dnia 7.10.2015r.

Zatwierdzam:

Załączniki:
formularz ofertowy
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski

