ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące organizacji operacji pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”
Nr: 2/2018 z dnia 21.05.2018
Zamawiający:
Fundacja EKOOSTOJA
Ul. Plac Wolności 26
97-540 Pławno
NIP: 772-240-59-68

I. Sposób i termin składania ofert
Wykonawca w treści rozeznania rynku, znajdzie wszelkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej oferty.
Akceptowalne formy składania ofert:
- przekazanie wystawionych ofert osobiście w biurze Oferenta - ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, w godz.: 8:0016:00
- przesłanie listem poleconym priorytetowym (decyduje data wpływu do biura Oferenta)
Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
Termin składania ofert upływa w dniu 4.06.2018 r. o godz. 12:00.
Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 i 3.
Oferentem może być osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub statutową.
Rozeznanie rynku przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz.U. z 2017r. poz.562,624,892,935 i 1475) oraz ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U, z 2018, poz.311).

II. Opis przedmiotu rozeznania rynku
Przedmiotem rozeznania rynku jest wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia materiałów
promocyjnych w ramach organizacji operacji pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”.
Forma: umowa zlecenia
Czas trwania umowy: 4 miesiące
Miejsce realizacji operacji to 4 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie, województwo
świętokrzyskie, województwo opolskie.
Biuro projektu, w tym podstawowe miejsce pracy: ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno
Przedmiot zamówienia:
1. Przygotowanie graficzne ulotek i plakatów
Wykonawca przygotuje projekt graficzny ulotki i plakatu.
Plakaty i ulotki muszą informować o:
- celu projektu,
- szkoleniach (termin, miejsce, czas trwania, tematyka),
- odsyłać do strony internetowej projektu,
- zachęcać do udziału i podawać dodatkowo szczegóły spotkania informacyjnego (termin, miejsce, czas
trwania).
Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego projekt graficzny obu nośników informacji w terminie 7
dni od podpisania umowy. Zamawiający w ciągu czterech dni roboczych przedstawi uwagi do projektów,
które Wykonawca uwzględni w ciągu kolejnych trzech dni roboczych, po czym prześle do ponownej
akceptacji. Promocja projektu za pośrednictwem ulotek i plakatów, które zostaną rozdystrybuowane na terenie
każdej z gmin zlokalizowanych na terenie województw, do których skierowany jest projekt (łącznie 517
gmin). Zostaną one przesłane listem zwykłym z prośbą o umieszczenie i rozdanie w instytucjach typu: Urząd
Gminy, GOK, GCI, GCK, GOPS, wraz z prośbą o umieszczenie informacji na stronach/serwisach

Fundacja EKOOSTOJA
ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno, Gidle
e-mail: biuro@ekoostoja.com
tel.: 782-853-257

2.

3.

4.
5.

internetowych (w każdym liście będzie 5 plakatów formatu A3 oraz 30 ulotek formatu A5). Będą to miejsca
publiczne, gdzie zostanie wyrażona zgoda na umieszczenia w takiej formie informacji projektowych.
Wydruk ulotek 16 000szt
Ulotki muszą spełniać następujące parametry:
- format A5, papier 130g/m2, kreda połysk 4x4 (pełny kolor), druk dwustronny
- nakład 16000 sztuk.
Wydruk plakatów 3 000szt
Plakaty muszą spełniać następujące parametry:
- format A3, papier 130g/m2, kreda połysk 4x0 (pełny kolor), druk jednostronny
- nakład 3000 sztuk.
Koszt usług pocztowych (517 listów)
517 znaczków na list pocztowy zwykły, bez potwierdzenia
Materiały pomocnicze dla uczestników
Wykonawca przygotuje projekty graficzne najpóźniej do 20.06.2018 w celu akceptacji.
Wszystkie oznaczenia na materiałach promocyjnych powinny być czytelne, wykonane w sposób trwały,
trudny do usunięcia.
Obowiązkowe elementy:
1) symbol UE,
2) slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie” lub symbol UE z odniesieniem do nazwy funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
3) logo lub znak KSOW,
4) logo lub znak PROW 2014-2020,
Wykonawca dostarczy materiały pomocnicze najpóźniej do 30.06.2018 dla wszystkich uczestników, zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
a) Pendrive
Ilość: 300 sztuk
Zadruk: jednostronny, jednokolorowy
Typ: obrotowy pendrive typu twister wykonany z plastiku i metalu
Pojemność: 2GB-4GB
Zawartość: wersja elektroniczna prezentacji multimedialnych
b) Smycz
Ilość: 300 sztuk
Zadruk: jednostronny, jednokolorowy
Długość: 45cm
Szerokość: min 15mm
Wykończenie: karabińczyk
c) Długopis
Ilość: 300 sztuk
Zadruk: dwustronny, jednokolorowy
Wkład: niebieski, wymienny
Odblokowanie wkładu: wciśnięcie
Tworzywo: ABS

III. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 31.07.2018 r.
IV. Warunki udziału, kryteria oceny oferty, opis przyznawania punktów
1. Oferty mogą składać tylko podmioty, które spełniają kryteria przedstawione poniżej:
Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:
formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2;
wydruk z CEIDG/KRS.
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Kryterium wyboru oferty:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria
„cena”, „Czas prowadzenia działalności gospodarczej”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym
przyporządkowano następujące wagi:
Cena – 80%
Czas prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 10lat - 20%
Największa ilość punktów do zdobycia – 100 pkt, w ramach kryteriów:
Kryterium 1 – Najniższa cena wg wzoru:
Cc = (cena min. (w PLN) / cena ocenianej oferty (w PLN)) x 80pkt
Kryterium 2 – Czas prowadzenia działalności gospodarczej wg wzoru:
DG = (najdłuższy czas prowadzenia działalności gospodarczej / czas prowadzenia działalności gospodarczej
ocenianej oferty) x 20pkt
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po
przecinku. Zamawiający podpiszę umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
W przypadku, w którym dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów wyżej w rankingu będzie ten
Wykonawca, który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy czas prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i ponownego przeprowadzenia postępowania
w przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna ważna oferta.

V. Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania od
czynności Zamawiającego.
VI. Wykluczeniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści rozeznania rynku,
- złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w rozeznaniu rynku,
- złożone przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub
kapitałowych,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

VII. Zamawiający może nie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i unieważnić rozeznanie rynku bez
podania przyczyny.
VII. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2018

FORMULARZ OFERTOWY
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko /
nazwa firmy
Adres
Telefon
NIP (firma)/
PESEL (os. fizyczna)
Adres e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. wybór Wykonawcy do przygotowania i dostarczenia materiałów
promocyjnych w ramach organizacji operacji pn. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”,
niniejszym przedkładamy następującą ofertę:

1. CENA BRUTTO OFERTY wynosi ……………………………………PLN (w tym podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami).
Na kwotę brutto oferty wskazaną w pkt. 1 składają się kwoty częściowe, w tym:
a) przygotowanie graficzne ulotek i plakatów: …………………………………….………..
b) Wydruk ulotek 16 000szt: ……………………………………………………….………..
c) Wydruk plakatów 3 000szt: ……………………………………………………….………
d) Koszt usług pocztowych (517 listów): ……………………………………………………
e) Materiały pomocnicze dla uczestników:
- pendrive: ………………………………..
- smycz: ………………………………….
- długopis: ……………………………….

..........................................
(data)
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................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2018

.........................................................
(pieczątka/imię i nazwisko Oferenta)

……………………….., (data)…………....

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym – Fundacja EKOOSTOJA, osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4) 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………………………………………….………
podpis osoby upoważnionej
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