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Barlinek, dnia 27 listopada ZOtg r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie material6w promocyjnych na potrzeby
projektu pt.:,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw,,

Zadaniez

W zwiqzku z realizaciq projektu pn.: ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" nr umowy
RP2P.07.01.00-32-K103/18-00, wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, OS priorytetowa VII Wt4czenie spoleczne,
Dzialatie 7.1 programy na rzecz integracji os6b i rodzin zagroaonych ub6stwem i/lub
wykluczeniem spolecznym ukierunkowane na aktywizacjg spoleczno-zawodowq
wykorzystujqc4 instrumenty aktywizacji edukacyjnej, spolecznej, zawodowej,

Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza" z siedzib4 w Barlinku w ramach procedury zgodnej
z zasgdq konkurencyinoSci olcreilonq w Wytycznych w zalvesie kwatifikowalno1ci wydatk1w
w rhmach Europeiskiego Funduszu Rorwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdinoflci na lata 2014-2020 zaprasza do przedkladania ofert
w ramach rcalizacji ustug obejmuj 4cych:
- opracowanie, wykonanie oruz dostarczenie material6w promocyjnych na potrzeby projekfu
pt. :,,Po szuk iw acze zaginionych inicj atyw',.

Klauzula informacvina dotvczaca danvch osobowvch* :

Zgodnie z att. 1'3 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2}t6l67g
zdnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzk| zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46tWE (og6lne rczporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. IJrz. UE L lt9 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO,,, informujg, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaruqd Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego maj4cy siedzibg przy nl. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,
pelniqcy funkcjg Instytucji Zarzqdzajqcej dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RpO WZ 2Ol4-
2020, w ramach zbioru ,,projekty RpO WZ 2014-2020,,,
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Minister wlasciwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzib q wzy ul. wsp61n ej 214,
00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru,,Centralny system teleinformatyczny
wspieraj 4cy realizacjg program6w operacyjnych,,.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzarle s4 w celu zwipzanym z postgpowaniem
o udzielenie zam6wienia;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania;

o Pani/Pana dane osobowe mogq zostal powierzone do przetw arzania podmiotom
Swiadcz4cym usfugi pocztowe.

o ObowiQzek podania przez Pani{Pana danych osobowych bezpoSrednio pani/pana
dotyczqcych jest wyrnogiem, zwiqzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
niniejzszego zam6wienia;

o Pani/Pana dane osobowe nie bEde przekazywane do paristwa trzeciego lub
or ganizacji mi g dzynaro dowej ;

o Pani/Pana dane osobowe nie bgd4 poddawane zattomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji;

o Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane do czasu rozliczeniaRpo WZ 2014-
2020 or az zakohczenia archiwiz owani a dokumentacj i ;

o Ma Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczeniaprzefrluarzania. W przypadku wniosk6w o udostgpnienie
danych, ich aktualizacjg czy izqdanie usunigcia oraz jakichkolwiek skarg zwiqzanych
zprzetwaruaniem przeznas danych osobowych naleby kontaktowad sig,wysylalqc e_
mail na adres: lub list na adres Stowarzyszenia.
Przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

*je61i dotyczy

l,Zamawiaj4cy:
Stowarzyszenie,,Lider p ojezierua,,

Al. 1 Maja 6
74-320 Barlinek
Tel.: 95-746-03-60
Mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

2. Tryb udzielenia zam6wienia:

Postgpowanie prowadzone jest na podstawie ltytycznych
wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Funduszu Spolecznego

w zakresie kwaliJikowalnoflci
Regionalnego, Europejskiego



t i:i,i*iil',:r,., o,tri,,Lisgrr'
Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

3. Przedmiot zam6wienia:
CPV:

39294100-0 Artykuly informacyjne i promocyjne
22140000-3 U1otki

7 9822500-7 Ustugi projekt6w graficznych
22900000-9 Wydruki wielkoformatowe
22 462000 -6 Materialy reklamowe
3 I 523200 -0 Trwale znaki informac yj ne
79823000-9 Ustugi drukowania i dostawy

o Szcze$6lowy opis dotyczqcy przedmiotu zam6wienia podany jest w zalqcznila
nr 2 - opis przedmiotu zam6wienia.

o Zamawiajqcy nie przewiduje skladania ofert czgsciowych.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiajqcego
material6w promocyjnych (baner, ulotki i tzw. gadhety reklamowe) zgodnie z opisem
przedmiotu zam6wienia, stanowi4cymzalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiajqcy pruez podanie w zapytaniu nazw wlasnych produkt6w, bgdqcych przedmiotem
zam6wienia, okreSla minimalne parametry techniczne (wyrniary, parametry pracy,
zastosowany material itp.), cechy uZytkowe (kolor, przeznaczenie, wytrzymaloS6 itp.) oraz
jakoSciowe (wykonanie, opakowanie, estetyka itp.) jakim powinny odpowiada6 produkty
r6wnowa2ne, aby spelnialy stawiane wymagania.
Wykonawca, kt6ry w ofercie powola sig na zastosowanie produkt6w r6wnowa2nych
opisywanych w specyfikacji istofirych warunk6w zam6wienia, jest obowi4zany wykaza6, Le
oferowane przez niego produkty spelniajq wymagania okreSlone przez Zamawiqqcego,
poprzez wpisanie nazwy produktu r6wnowa2nego w kom6rce ,,NAZWA
ZAMAWIANEGO MATERIAtr U" poni2ej opisu Zamawiajqcego w formularzu ofertowym
(zalqczniknr 1) oraz dol4czenie do oferty opisu oferowanego produktu r6wnowainego dla
danej pozycji asortymentowej.

4. Termin wykonania zam6wienia:
Przewidywany termin rcalizacji zam6wienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.

5. Termin, miejsce i spos6b skladania ofert
o Wtaz z ofertq naleLy zloty| wymagane dokumenty i oSwiadczenia potwi erdzajqce

spelnianie ptzez Wykonawc9 warunk6w udziatuw postgpowaniu orazpotwierdzajqce
brak podstaw do wykluczenia w postgpowaniu.

o Oferta musi by6 sporz4dzona na formularzu ofertowym, kt6rego wz6r stanowi:
zal1czniknr I do zaproszenia ofertowego.
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o ofertQ w wersji elektronicznej na adres e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl nale1y
zlozy| do dnia 06 grudnia 2019 r. do godz. 1530 lub pocztqtradycyjn4lub osobiScie na
adres: stowarzyszenie ,,Lider pojezierza, al. 1 Maja 6, 74_az0 Barlinek z
dopiskiem na kopercie: oferta na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie
material6w promocyjnych na potrzeby projektu pt.: ,rPoszukiwacze zaginionych
inicjatyw,,.

o Wykonawca nie mohe wycofa6 oferty i wprowadzi| zmianw treSci oferty po uplywie
terminu skladania ofert.

6' Warunki udzialu w postgpowaniu oraz spos6b dokonywania oceny spelnienia tych
warunk6w:

W celu potwierdzenia zdolno6ci do wykonania zam6wienia lub dysponowania osobami
zdolnyni do wykonania zam6wienia Zamawiajqcy ilqda zlokenia oSwiad czeniao posiadaniu
wymaganych uprawni eh przez osoby uczestniczqce w wykony,uvaniu zam6wienia.w przypadkach losowych wykluczaj4cych zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie,
Wykonawca bgdzie zobowrqzany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach
zawodowych do wykonania zam6wienia, a talue wykonywanych przez ni4 czynno6ci.
Wykonawca moae polega6 na wiedzy i doSwiadczeniu,, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zam6wienia lub zdolnoSciach firurro*y.h innych podmiot6w,
niezaleinie od charakteru prawnego lqczqcego go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiqzany jest udowodnid zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal zasobami
niezbgdnymi do rearizacji zam6wienia, w szczeg6lnoSci przedst awiaj4i w tym celu pisemne
zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na okes
korzystania z nich przy wykonywaniu zam6wienia. Dokonanie oceny spelnienia warunk6w
ttdziafu w postgpowaniu odbywa6 sig bgdzie na podstawie zloilonych w ofercie wykonawcy
oswiadczeri i dokument6w. Zamawiajqcy sprawdzi kompletnosd dokument6w, a nastgpnie
dokona sprawdzenia spelnienia warunk6w wedfug ,uidy spelnia, nie spelnia, co musi
wynika6 jednoznacznie z tresci oswiadczefr i dokument6w.

Onis wvmagarfi:

1' wykonawca zobowi4zany jest do trwalego (niescieralnego w normalnym toku
uzytkowania) oznakowania material6w, stanowi4cych przedmiot zam6wienia,2' Wszystkie oferowane produkty musza byt fabrycznie nowe, pelnowarto6ciowe, wolne
od wad i uszkodzefr, wysokiej jako6ci,
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo oceny jakosci przedmiotu zam6wienia oraz prawodo oceny zgodnosci przedmiotu zam6wienia z oczekiwaniami zamawiajqcego,
przedlohonymi w zapyranhtofertowym, w terminach jego dostawy,
zamawiq4cy preferuje, aby dostawa przedmiotu zam6wienia gotowych material6w
odbyla sig j ednorazowo.
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J.

4.

Podane w formularzu ofertowym i
szacunkowe zapotrzebowanie, jakie

opisie przedmiotu zam6wienia iloSci stanowi4
Zamawiaj1cy przewiduje zakupi6. Z tytutu
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niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zam6wienia ilo6ci
wykonawcy nie bgdq przyslugiwaly roszczenia przeciw zamawiaiqcemu.

a) Wykonawcy, kt6rzy sq powi?zani osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. pruez
powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania migdzy
Zamawiajqcyn lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzai w imieniu
Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno5ci
zwi}zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawc4, polegaj 4 ce w szczeg6lnoSci na:

uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej;

posiadaniu co najmniej t0%udziah6w lub akcji;

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika;

pozostawaniu w zwiqzku mal2efrskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

b) Wykonawcy, kt6rzy nie spelniajq warunk6w udziafu w postgpowaniu, tj. nie posiadaj4
uprawniefr do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci.

7. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia jakie powinni dostarczy(. wykonawcy w
potwierdzenia spelnienia warunk6w:

Dla potwierdzenia spelnienia wymienionych kyteri6w wykon aw ca zlohy :

a) Wypelniony formularz ofertowy -zal1czniknr I
b) Opis przedmiotu zam6wienia - zalqczniknr 2
c) oswiadczenie o spelnieniu warunk6w udziaru - zalqczniknr 3
d) OSwiadczenie o braku powiqzafi- zalqcznikw 4
e) Dokumenty poSwiadczajqce mo2liwo66 prowadzenia przedmiotowej dzialalnoSci

gospodarczej (np.wydruk z CEIDG)

Zamawiajqcy dokona sprawdzenia spelnienia przez Wykonawcg wymog6w okeslonych
w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletnoSci i jakoSci oferty, a mianowicie pod uwagg
bgd4 brane oferty w rozumieniu Kodeksu cywilne go, zawieraj4ce komplet waznych
o6wiadczeri i dokument6w wymaganych w niniejszym zapytaniuofertowym.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzenia stanu faktycznego
z ptzedNo2onymi dokumentami i o6wiadczeniami, w tym r6wniez poprzez wezwanie
Wykonawc9 do wyjaSnienia tresci dokument6w lub przedlohenia dodatkowych
dokument6w.
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S.Informacja o moiliwo5ci odst4pienia od wyboru oferty:
o Zamawiajqcy zasttzega sobie prawo do odst4pienia od wyboru oferty bez podania

przyczyny.
o Zamawiajqcy nie przewiduje skladania ofert wariantowych.
o Zamawiajqcy nie przewiduje skladania ofert czgsciowych.

9. w procesie wyboru wykonawcy pod uwagg zostanq wzigte nastgpuj4ce kryteria:
1. Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt.)

Spos6b wyliczenia punktaci i :

t. Kryterium cenowe. Ocenie podlega6 bgdzie calkowita cena brutto za ww. usfugg wykazana
na podstawie zalqcznika nr 1 do niniejszego zaproszenia

Punkty zacengbgdq obliczane wg wzoru:
Kryterium cena: oferta najnihszaloferta badana x 100 pkt. x tO}% =liczbapunkt6w

10. Uzyskaniaprzezdw6ch lub wigcej oferent6w takiej samej ilosci punkt6w

JeLelizostaly zNohone oferty o takiej samej cenie Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w, kt6rzy
zloLyli te oferty do zloilenia w terminie okre6lonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.
Wykonawcy skladaj4cy oferty dodatkowe nie mog4 zaoferowa6 cen wy2szych niL
zadeklarowane w z\ohonychpienvotnie ofertach.

11. osoba upowainiona do porozumiewania sig z wykonawcami.
Osob4 upowaznion4 do porozumiewania sig z Wykonawcami, w tym do udzielania wyja6nieri co do
tresci zapytania ofertowego jest: Joanna Mari pod nr tel. 95 746-03-60 w godz. goo - 15m lub adres
e-mail: jmarc@.lidrpoj ezierza.pl.

W zaN1czeniu:

a) Formularz ofertowy -zal4czniknr I
b) Opis przedmiotu zam6wienia - zalqcznikttr 2
c) oswiadczenie o spelnieniu warunk6w udziafu -zalqczniknr 3
d) O6wiadczenie o braku powiqzah-zaN1czniknr 4


