Rogalinek, dnia 09.10.2019r.

NAZWA I ADRES ORGANIZATORA PRZETARGU:
Fundacja Zielone Wzgórze
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
Tel. +48 531 114 442
adres e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl
NIP: 7773311415
REGON: 369667706
Osoba do kontaktu: Danuta Garbarek

Ogłoszenie przetargu w trybie at.701-705 Kodeksu Cywilnego na:

wykonanie i dostawa breloków ( zawieszek)
do konkursu plastycznego z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza
dla dzieci szkół podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

I. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg prowadzony jest w trybie konkurencyjnego wyboru Oferenta w trybie at.701-705 Kodeksu
Cywilnego.
Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.fundacjazielonewzgorze.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie fundacji.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV:
Kod CPV: 35121600-4 – Zawieszki
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2. Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie i dostawa 400 szt. breloków ( zawieszek)
- 1 wzór, 400 sztuk
- wykonane z gumy PCV,
- zawieszki 2d lub 3d,
- brelok wykonany na podstawie grafiki przesłanej przez fundację ( 3 postaci – ekologicznych bohaterów
z publikacji „Gardensi”)
- min. sugerowana powierzchnia breloka : 50mm x 50mm ( wysokosc i/lub szerokosc może ulec zmianie
po wykonaniu projektu wg sugestii Wykonawcy)
- z logo WFOŚiGW i logo Fundacji Zielone Wzgórze
3. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Jeżeli oferent stwierdzi, że użyte w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego
parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą
wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie,
że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego
minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca (Oferent) jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się
takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym i w
załącznikach do zapytania ofertowego, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w
stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy (Oferent) spoczywa ciężar wskazania
„równoważności”.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 10.11.2019r.
IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest:
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie realizacji
zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia. (ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie Załącznika nr 2 - na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
V.ODRZUCENIE OFERTY.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
1)
jej treść nie odpowiada treści przetargu,
2)
została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w przetargu
3)
została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań
osobowych lub kapitałowych,
4)
została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
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VI.POTWIERDZENIE, ŻE OFERENT NIE PODLEGA WYKLUCZENIU I SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU.
W celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
Oferent składa:
1)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2

VII.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ.
Oferent może zwracać się do Organizator przetargu o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania:
drogą elektroniczną na adres e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Złożona oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 formularz oferty - załącznik nr 1,
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
 Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 3
 Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4
2.
3.
-

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Organizator przetargu nie przewiduje:
rozliczeń w walutach obcych,
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferent na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.
5. Oświadczenia dotyczące Oferent składane są w oryginale.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
7. Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi Oferent.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć na adrs e-mail: d.swiatowa@fundacjazielonewzgorze.pl lub w kopercie oznakowanej
nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
Fundacja Zielone Wzgórze
ul. Kostrzewskiego 14
62-022 Rogalinek
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Oferta na wykonanie i dostawę breloków ( zawieszek) w postępowaniu na realizację zadania „Konkurs
plastyczny z zakresu ochrony powietrza oraz wpływu roślin na oczyszczanie powietrza dla dzieci szkół
podstawowych i zerówek województwa wielkopolskiego”.

Ofertę należy złożyć do dnia. 17.10.2018r. do godz. 8.00.
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po terminie nie zostaną rozpatrzone.
UWAGA!
1) Możliwe jest zakończenie postępowania w sprawie wyboru Oferenta bez wyboru żadnej oferty.
2) Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3) Termin związania z ofertą – 30 dni

X.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Cena ofertowa ma być wyrażona w złotych polskich brutto i powinna zawierać wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia.
2) Cenę wymienioną w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3) Cenę ofertową należy przedstawić zgodnie z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1).
4) Dla porównania ofert Organizator przetargu przyjmuje cenę ofertową brutto określoną
w formularzu ofertowym.
XI. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Przy wyborze oferty Organizator przetargu będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert i ich znaczeniem: (kryteria obowiązujące dla wszystkich części zapytania ofertowego):
a. cena ofertowa – 100%
XII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Organizator przetargu udzieli zamówienia takiemu Oferentowi, który spełni warunki udziału
w postępowaniu, którego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Po zakończeniu postępowania Organizator przetargu zamieści stosowną informację na stronie
internetowej www.fundacjazielonewzgorze.pl oraz powiadomi Oferenta o:
- wyborze Oferenta
lub
- odrzuceniu wszystkich złożonych ofert lub
- niezłożeniu żadnej oferty lub
- zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
3.
Organizator przetargu poinformuje Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie o niekaralności
Załącznik 4 - Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
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