Kraków, 13.03.2019 r.

Zaproszenie
do składania ofert na usługę poligraficzną (druk biletów, presspacki)
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja OFF CAMERA
Karmelicka 55/7
31-128 Kraków, Polska
KRS: 0000428063, NIP: 677-237-04-09, REGON: 122633050
tel.: +48 519 330 875
e-mail: m.tomczyk@offcamera.pl
www: offcamera.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie jest przyrzeczeniem publicznym mającym na celu doprowadzenie do
zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w formie konkursu ofert, ocenianym zgodnie z
kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
22000000-0
Druki i produkty podobne
79810000-5
Usługi drukowania
Przedmiotem zamówienia jest druk biletów papierowych jednorazowych oraz zaproszeń
nienumerowanych na pokazy filmowe oraz przygotowanie materiałów powitalnych dla
uczestników z branży medialnej w formie drukowanej.
Usługa obejmie:
a) Druk biletów papierowych jednorazowych oraz zaproszeń nienumerowanych na pokazy
filmowe:
Wykrojnik: 60 mm x 97 mm
Przerwa między etykietami: 0 mm (perforacja)
Surowiec: Karton termiczny top
Ilość kolorów: 1
Nawój: 40/120 mm
Zamawiający szacuje 15 000 szt. Biletów,
b) Dostarczenie wydrukowanych biletów papierowych jednorazowych oraz
nienumerowanych na pokazy filmowe na adres wskazany przez Zamawiającego,
c) Przygotowanie materiałów powitalnych dla uczestników z branży medialnej,
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zaproszeń

200 szt. kompletów materiałów składających się z:
- teczka informacyjna (rozmiar A4, papier kreda mat 350g, grzbiet jednobigowy, folia soft
touch) dla uczestników z branży medialnej wraz z informacjami o projekcie (informacje
dostarczy Zamawiający), nagranymi materiałami multimedialnymi (nośnik: płyta CD),
materiałami prasowymi.
d) Dostarczenie wydrukowanych kompletów materiałów na adres wskazany przez
Zamawiającego.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Zamówienie powinno być wykonane do dnia 05.04.2019 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

VI.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena oferty brutto – 100 %
Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego
wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 100 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę
uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie
pełnomocnictwo.
3. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto za w/w zakres świadczenia.
4. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia oczywistych omyłek w treści oferty,
uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty wyłącznie na wezwanie Zamawiającego
skierowane do danego Wykonawcy. Poprawki, uzupełnienie lub wyjaśnienia nie mogą
prowadzić do negocjacji treści oferty. Możliwość ewentualnego poprawiania,
uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert stosowana będzie jednokrotnie w przypadku
poszczególnych braków (w przypadku braku uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty
na pierwsze wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł podjąć tych
czynności w stosunku do zakresu objętego wezwaniem Zamawiającego).
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VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Fundacją Off Camera. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.

IX.

INFORMACJE DODATKOWE:
W razie wątpliwości pytania należy kierować na adres e-mailowy: m.tomczyk@offcamera.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do płatności faktury w terminie 30 dni od daty jej
przedłożenia.

X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków lub mailowo
na adres m.tomczyk@offcamera.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz.
15:00. Oferty w formie papierowej przyniesione do siedziby Fundacji winny być złożone w
zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący
nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na realizację usług poligraficznych”.
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
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Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert

OFERTA
(wzór)
w konkursie ofert na usługę poligraficzną (druk biletów, presspacki)
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefaksu oraz e-mail do
korespondencji w sprawie zamówienia
Dokładny adres do korespondencji w
sprawie zamówienia

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługę poligraficzną (druk biletów,
presspacki) składamy ofertę wykonania treścią zaproszenia do składania ofert z dnia 13 marca 2019 r.
Wykonanie zamówienia oferuję za:
cenę oferty netto: ………………………….. + stawka podatku VAT w wysokości ……….% t.j. kwota
…………………… PLN
co stanowi cenę oferty brutto : ……………..PLN
/słownie: ………………………………………………………………………………/.

Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w treści zaproszenia do składania ofert.
Akceptujemy warunki płatności określone w treści zaproszenia do składania ofert, a w szczególności
termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Oświadczam/y że:
1. Jestem/Jesteśmy związany/związani treścią OFERTY przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
2. W cenie ryczałtowej OFERTY uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia
zgodnie z treścią oferty i zaproszenia do składania ofert.
3. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zawarcia
z Zamawiającym umowy
4

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) Dokumenty potwierdzające umocowanie
reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).

osoby

podpisującej

ofertę

Oferta zawiera ……… ponumerowane /ponumerowanych stron. *
*(niepotrzebne skreślić)

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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