
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015 

z dnia 28.08.2015 r. 

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkie 

podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na projekt, skład, druk i dostawę 

ulotek.  

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu 
zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.). 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, na lata 2014-2020. 

 

1. Zamawiający:  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa 

tel. (022) 845 95 00 

www.fnp.org.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest projekt, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawa do siedziby 

Zamawiającego ulotek w wersji polskiej i angielskiej dotyczących projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego) realizowanych 

przez Zamawiającego. 

Format ulotek: A5 (A4 składana na pół) z bigowaniem 

Druk 4+4, papier: kreda mat. 200 g 

Liczba sztuk: 400 sztuk ulotek w wersji polskiej i 400 sztuk ulotek w wersji angielskiej 

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne 

Ulotki muszą zostać zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, uwzględniać wytyczne 

zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą Zamawiający 

udostępni Wykonawcy, oraz z zasadami promocji i oznakowania projektów zawartym w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji dostępnym pod linkiem: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_benefi

cjenta_info_promo.pdf 

http://www.fnp.org.pl/
file://///fnpfs1/wspólny/ZAMÓWIENIA/POIR/Zamówienie_%201_POIR_2015_obsługa%20prawna/B.%20Ogłoszenie%20i%20zapytanie%20ofertowe/zawartym
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf


 

 

Wykonawca przekaże ulotki do druku dopiero po mailowej akceptacji projektów obu ulotek przez 

Zamawiającego. 

2.2. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia to 16.09.2015 r. (jest to dzień dostarczenia materiałów do siedziby 

Zamawiającego). 

2.3. Kontakt z Zamawiającym 

Wykonawca wskazuje Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę całości zamówienia 
i podaje dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). Zamawiający będzie uzgadniał z tą 

osobą najważniejsze kwestie związane z zamówieniem i jakością świadczonych usług. 

3. Warunki udziału w postępowaniu:  

Oferent musi spełniać następujące warunki: 

1) posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. 

2)  posiadać wiedzę i doświadczenie w obszarze zamówienia, tj.: 

a) posiada minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności zawodowej w zakresie 

świadczenia usług graficznych i zrealizował w tym okresie minimum 2 zamówienia 

polegające na zaprojektowaniu i składzie ulotek, 

b)  w celu uniknięcia konfliktu interesów posiada status podmiotu niepowiązanego osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. 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: 

c) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

d) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

e) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

f) 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. 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Oferenta 

oświadczenie o spełnianiu tego warunku. 

 

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 3 

niniejszego zapytania, Oferent składa Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany Formularz Oferty 
w formie skanu, stanowiący Załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z przykładami 

dwóch zrealizowanych prac – projektów ulotek.  

 

5. Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny – 
100%. Najtańsza oferta uzyska 100 pkt, pozostałe wg wzoru: 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej/cena oferty ocenianej)x100 



 

 

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

 

6. Termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego -  mailowo w terminie do dnia  

4 września 2015 r. do godz. 17:00 (liczy się data wpływu) na adres zofia.matejewska@fnp.org.pl.  

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Zofią Matejewską: tel.: 22 845 95 44, e-mail: 

zofia.matejewska@fnp.org.pl 

mailto:natalia.tezcan@fnp.org.pl

