Białystok, 09-07-2018
Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska44/1(III piętro)
15-077 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/MAERIAŁY SZKOLENIOWE/2018 z dnia 09.07.2018 r.
W celu przeprowadzenia rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o przekazanie oferty cenowej na zakup
materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń z podnoszenia kompetencji cyfrowych na potrzeby
projektu „Cyfrowy Senior” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
Podstawa prawna: postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (wersja z dnia 19 lipca
2017 r.) tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579).

Miejsce publikacji ogłoszenia
strona internetowa Zamawiającego: https://europartner-akie.pl/

I.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska44/1(III piętro)
15-077 Białystok
NIP: 9661737736
REGON: 052237368
KRS: 0000206867

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej realizuje projekt pn. „Cyfrowy Senior”
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Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. „Cyfrowe Kompetencje
Społeczeństwa”, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa i zaprasza do składania ofert cenowych w celu
określenia wartości zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń z podnoszenia
kompetencji cyfrowych.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III.

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA ORAZ KODY CPV:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji graficznej, produkcja i dostawa materiałów
dydaktycznych dla uczestników szkoleń (1852 os.) z podnoszenia kompetencji cyfrowych, tj. 1852
szt. zestawów składających się z materiałów drukowanych, teczki, notesu, długopisu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. materiały merytoryczne drukowane w kolorze (ok. 50 str. A4) – 1852 szt.
2. notes – 1852 szt.
(kartki notatnikowe sklejone górnie, nadruk 3 logotypów na każdej stronie notesu, poukładane i
skompletowane po 50 kartek, format A4)
3. długopis z grawerem jednostronnym– 1852 szt.
4. teczka z nadrukiem– 1852 szt.
(teczki w pełnym kolorze, kolorowy nadruk 3 logotypów, nadruk informacji dotyczący
współfinansowania, sposób zamykania teczki: 2 skrzydełka, format A4)
Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia.
Kody CPV:
CPV: 30192000-1 – Wyroby biurowe;
CPV: 22810000-1 – Rejestry papierowe lub tekturowe
CPCPV: 22462000-6 – Materiały reklamowe
CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt i materiały biurowe
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CPV: 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania
i zabezpieczania

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sierpień 2018 r.

IV.

POZOSTAŁE INFORMACJE

V.

1. Oferent w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w
złotych polskich.

2. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Krzysztof Mnich, tel. 85/732 02
58. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego można kierować także na adres email: krzysztof.mnich81@gmail.com.

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty,
b) Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: krzysztof.mnich81@gmail.com, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczyć
osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul.
Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok w terminie do dnia 20-07-2018 r. Oferty można
dostarczać takżeosobiście od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 .

VII.

KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający będzie kierował kryterium Cena za realizację zamówienia – 100%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru:
C = (C min / C „x”) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium „ceny”;
C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert;
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C „x” – cena oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

VIII.

FINANSOWANIE
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa w ramach
projektu pt. „Cyfrowy Senior”.

IX.

UWAGI KOŃCOWE
a) Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a
propozycje składane przez Oferentów nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie
ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej do
zawarcia umowy.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek
pisarskichlubrachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tymdanego Oferenta.
c) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone osoby, które powiązane są ze Stowarzyszeniem
Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej lub osobami
wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
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linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d,
zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)
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