Zapytanie ofertowe nr 2/2017
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” z siedzibą w Lubiczu Dolnym zaprasza do
składania ofert dotyczących wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych wraz z
ologowaniem, zgodnym z aktualną Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020.
Ologowanie na każdym przedmiocie zamówienia będzie zawierało cztery znaki: logo UE, logo
PROW 2014-2020, logo LEADER, logo LGD „Podgrodzie Toruńskie”. Zgodnie z Księgą
wizualizacji znaku PROW 2014-2020, rekomendowane jest stosowanie znaków w pełnym
kolorze na białym tle. Wersje monochromatyczne (odcienie szarości) i achromatyczne (np.
czarne na białym tle) można stosować w sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie pełnego
koloru, np. tłoczenie, grawerowanie, druk w jednym kolorze.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi
przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami)
Dane zamawiającego:
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1
87-162 Lubicz
Opis przedmiotu zamówienia:
L.P.

1.

Przedmiot
zamówienia
Smycz odblaskowa

2.

Notes magnetyczny

3.

Piłka plażowa

4.

Długopis z rysikiem do
obsługi urządzeń
mobilnych

Opis przedmiotu zamówienia
Smycz odblaskowa 20 mm, transfer odblaskowy
15 mm przez całą długość smyczy, dodatkowa
odpinana szybko złączka (klamra), w standardzie
karabińczyk metalowy i zaczep na komórkę lub
klucze, nadruk 4 logo, kolor taśmy pod
odblaskiem: zielony lub biały.
Notes reklamowy na magnesie, magnetyczna
główka magnesu drukowana (nadruk 4 logo) w
pełnym kolorze +25 kartek gładkich na
tekturowym podkładzie, wymiary główki
magnetycznej: obszar całkowity: 50 x 50 mm,
wymiar kartek: 50 x 70 mm, wykończenie:
wydruk cyfrowy full color zabezpieczony
błyszczącą folią, pakowanie jednostkowe w
przeźroczyste woreczki foliowe.
Dmuchana piłka plażowa, średnica ok. 30 cm,
materiał PVC, nadruk 4 logo, kolory: zielony i
biały.
Plastikowy długopis z silikonową końcówką do
obsługi smartfonów i tabletów, wyposażony w
niebieski wkład, wymiar ok. 145x10x10 mm,
nadruk 4 logo, kolory: czarny i zielony.
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5.

Plecak

6.

Składany kosz na
zakupy

7.

Torba papierowa

8.

Balon reklamowy

9.

Teczka konferencyjna

10.

Teczka konferencyjna

11.

Przenośna ładowarka

12.

Zestaw kredek

13.

Notes

14.

Breloki

Plecak z dużą kieszenią główną i mniejszą
kieszenią przednią, regulowanymi paskami na
ramiona, wykonany z poliestru, wymiar: 300 x
400 x 150 mm, nadruk 4 logo, kolor: zielony.
Składany kosz na zakupy, wykonany z poliestru,
aluminiowa rama i uchwyt, wymiary: 500 x 400 x
300 mm, nadruk 4 logo, kolor: zielony.
Torba wykonana z papieru z uchwytem, rozmiar
A4, nadruk 4 logo, kolor: zielony.
Balon 12 calowy z patyczkiem i koszyczkiem,
nadruk 4 logo, kolory: zielony i biały.
Teczka na dokumenty wykonana z ekoskóry, z
zaczepem na długopis, wyposażona w notatnik A4
min. 20 kartek i kieszonki na dokumenty i
wizytówki, nadruk 4 logo, kolor: czarny.
Teczka na dokumenty wykonana z filcu, z
zaczepem na długopis, wyposażona w notatnik A4
min. 20 kartek i kieszonki na dokumenty i
wizytówki, nadruk 4 logo, kolor: szary, zielony.
Przenośna ładowarka (power bank) z litowo –
jonowym akumulatorem, przeznaczona do
smartfonów, telefonów, odtwarzaczy MP3 i
nawigacji satelitarnych, wyposażona w kabel
micro-USB, w plastikowej obudowie, w
opakowaniu upominkowej, wymiary ok. 90 x 25 x
25 mm, nadruk 4 logo, kolor: biały.
Zestaw kredek drewnianych w 6 kolorach,
pakowanych w kartonowe pudełko, wymiar ok. 90
x 45, nadruk 4 logo.
Notes oprawiony w okładkę z lnu, 80 karet w
kratkę, zamykany elastyczną taśmą, z uchwytem
na długopis, wymiary: 140 x 210 x 15 mm, nadruk
4 logo, kolor: beżowy, brązowy.
Brelok do kluczy z opcją otwieracza do butelek w
kształcie logo LGD, wielkość ok. 40 x 40 mm,
nadruk 4 logo, kolor: srebrny.

20

10

100
200
5

4

12

100

12

500

Termin składania ofert: do 16 czerwca 2017r.
Termin realizacji zamówienia: do 14 lipca 2017r.
Termin płatności: 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.
Warunki formalne składania ofert:
Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest złożenie w siedzibie Zamawiającego lub
drogą elektroniczną na e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl prawidłowo sporządzonych
dokumentów, tj. formularza ofertowego,
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony Formularz ofertowy.
2. Wizualizację każdego przedmiotu zamówienia.
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Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:
 Złożenie oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym będzie podstawą do
dalszego rozpatrzenia oferty.


Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium ceny oraz
doświadczenia firmy na rynku w realizacji zadań odpowiadających przedmiotowi
zamówienia.

Algorytm obliczania wartości punktowej oferty:
Cena brutto – maksymalnie 70 pkt
Doświadczenie – maksymalnie 30 pkt



od 3 do 5 lat doświadczenia na rynku – 15 pkt
powyżej 5 lat doświadczenia na rynku – 30 pkt
𝑊𝑝 =

Cmin
𝑥 70 + 𝐷
Cof

Wp– wartość punktowa badanej oferty
Cmin – wartość z oferty brutto z najniższą ceną
Cof – wartość z oferty brutto porównywanej
D – doświadczenie
Weryfikacja doświadczenia firmy na rynku zostanie dokonana na podstawie wpisu do CEIDG
lub Krajowego Rejestru Sądowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która osiągnie największą wartość punktową.
Zamawiający poinformują o wyniku postępowania na stronie internetowej prowadzącego
postępowanie.
Przesłanki odrzucenia:
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę w przypadku, gdy:
 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 zastała złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
 została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w
sprawie wyboru przez LGD wykonawcy zadania określonych w zapytaniu ofertowym,
 została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z LGD lub osobami o
których mowa w art.43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
zamawiającego.
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Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
w terminie do dnia 16 czerwca 2017r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub e-mail na adres
biuro@podgrodzietorunskie.pl
3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego.
4. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Anna Bartos - kierownik biura LGD,
tel. 884-889-610, e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl
Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:00 – 15.00
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania.
O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej
modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę
przed jej dokonaniem.
7. Zamawiający w związku z prowadzoną procedurą nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych, zamówienie należy traktować całościowo.
8. Koszt dostarczenia zamówienia do biura LGD „Podgrodzie Toruńskie” pokrywa
Wykonawca.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z
Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
10. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym Wykonawcą telefonicznie lub
e-mailowo.
11. Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
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