Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin, dnia 27 listopada 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2014/DSiD
Szanowni Państwo!
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), przeprowadzając w ramach działalności statutowej,
rocznie ok. 160 szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizując konferencje
dla ww. grupy i realizując projekty własne oraz dofinansowane ze środków UE, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na 2015 rok na przygotowanie, oprawę i druk materiałów
szkoleniowych/konferencyjnych zgodnie z poniższą specyfikacją.
Przedmiot
zamówienia

Oferta

Przygotowanie (skład), druk i oprawa materiałów szkoleniowych/konferencyjnych
Oferta powinna zostać złożona poprzez:
a) dostarczenie podpisanego oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Polską Fundacją Przedsiębiorczości (wzór w załączeniu),
b) dostarczenie dokumentu lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu
potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu oferenta (np. odpis z KRS lub
informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, wydruk
wpisu w CEIDG),
c) załączenie upoważnienia do złożenia oferty udzielonego przez osoby wskazane w
dokumentach wymienionych w punkcie b) - jeżeli dotyczy,
d) wypełnienie poniższej tabeli (wraz z ofertą dostępna jest tabela w wersji XLS do
pobrania ze strony www.pfp.com.pl)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis
Wydruk laserowy Czarno-biały A4
jednostronny
Kolorowy A4
Wydruk laserowy Czarno-biały A4
dwustronny
Kolorowy A4
Dziurkowanie (2 dziurki, A4)
Oprawa–skoroszyt miękki bez europerforacji, A4 (czerwony)
Oprawa zaciskowa plastikowa A4
Zszycie 2-5 stron A4 (zszywka)

Cena
zł/str.
zł/str.
zł/kartka
zł/kartka
zł/kartka
zł/szt.
zł/szt.
zł/usługa
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Przygotowanie pliku do druku (*.ppt, *.doc, *.xls, *.pdf)
zł/usługa
Transport do siedziby PFP
zł/usługa
Koszt standardowego zestawu:
30 kompletów materiałów (na komplet składa się 50 kartek A4
11.
zadrukowanych dwustronnie czarno-białych, 1 strona kolorowa,
zł/usługa
dziurkowanie, oprawa w czerwony skoroszyt bez europerforacji)
wraz z transportem do siedziby PFP
Informacje dodatkowe:
 średni czas realizacji zamówienia,
 termin płatności,
 gramatura papieru,
 czas związania ofertą,
 godz., do której należy przesłać materiały, aby otrzymać standardowy zestaw tego
samego dnia.
9.
10.






Informacje
dodatkowe





Ceny obowiązują przez cały 2015 rok.
Ceny należy podać w kwotach brutto.
Wymagany min. termin związania ofertą to 1 miesiąc.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zapytanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Kod CPV: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL ze składania ofert
wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Polską Fundacją
Przedsiębiorczości (patrz: wzór oświadczenia o braku powiązań).

Forma płatności

Przelew zgodnie z terminem wskazanym w wybranej najkorzystniejszej ofercie.

Termin
nadsyłania ofert

Podpisane oferty należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2014 roku (decyduje data wpływu do
siedziby PFP)
 faksem na numer +48 91 312 92 01
 osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
 pocztą elektroniczną na adres s.depa@pfp.com.pl
W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy
wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila.
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Kryteria formalne:
1) złożenie oferty w terminie,
2) spełnienie minimalnego czasu związania ofertą,
3) złożenie poprawnej oferty w formie wskazanej przez zapytanie ofertowe,
4) załączenie upoważnienia do złożenia oferty – jeżeli dotyczy,
5) załączenie do oferty podpisanego oświadczenia o braku powiązań wraz z dokumentem
poświadczającym prawo do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego skutkuje odrzuceniem oferty ze
względów formalnych.
Kryteria
wyboru

Zleceniodawca

Kryteria punktowane:
 średni czas realizacji zamówienia – waga 30%
 kompleksowość oferty – waga 25%
 cena – waga 30%
 termin płatności – waga 10%
 gramatura papieru – waga 5%
Oferty zostaną uszeregowane od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej i otrzymają
punkty zgodnie z zasadą, że najkorzystniejsza oferta otrzymuje 1 punkt a każda mniej
korzystna o 1 punkt więcej. Przyznane punkty zostaną zważone zgodnie z wagami
przyporządkowanymi do poszczególnych kryteriów punktowane. Jako najkorzystniejszą
uznana będzie oferta spełniająca kryteria formalne oraz o najmniejszej łącznej liczbie
punktów uzyskanej po zsumowaniu zważonych punktów z poszczególnych kryteriów
punktowanych.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin; NIP 851-22-42-911

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Depą (tel. 91 312 92 24, e-mail:
s.depa@pfp.com.pl).
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