Znak sprawy: IPS.4011-2/16

Opole, dnia 20 maja 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejsze postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art.4 pkt.8

1. Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C,
NIP: 7542617249, REGON: 531584375; PKD: 8412Z

45-315 Opole,

zaprasza do składania ofert na:
2. Przedmiot zamówienia:
Usługi poligraficzne na opracowanie graficzne i druk materiałów w ramach projektu „Wsparcie dla
opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej:
Zadanie 1: Usługa poligraficzna - materiały dla uczestników konferencję wojewódzką
Zadanie 2: Usługa poligraficzna - materiały informacyjne dla szkół
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w „Opisie przedmiotu
w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego i stanowi jego integralna część.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

zamówienia”

3. Termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1: do 10 czerwca 2016 r.
Zadanie 2: do 02 września 2016 r.
4. Warunki Zamawiającego:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej dwie usługi poligraficzne podobne do przedmiotu zamówienia o wartości minimum
2000,00 zł (brutto) wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego ww. usługi zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Klauzula społeczna.
Ograniczenia możliwości złożenia oferty do wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 127, poz. 721, z późn.zm.).
5. Kryteria oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą
końcową ilość punktów w skali od 0 do 100 pkt. Kryterium: Cena waga 100 %
6. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25c, Opole 45-315. Ofertę można składać drogą
pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: rops@rops-opole.pl
(skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem
do niniejszego zapytania w terminie do dnia 30 maja 2016r do godziny 12:00.
Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może
żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty
przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną na realizację zamówienia.
7. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT. Podstawą zapłaty za fakturę VAT jest podpisanie protokołu odbioru.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na
formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącego załącznikiem do niniejszego zapytania. Treść oferty musi
odpowiadać treści przedmiotu zamówienia, powinna być napisana trwałą i czytelną techniką. Oferta
musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wykaz usług – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
2) Dowody potwierdzające wykonanie usług.
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogów zgodnie z zastosowaną w niniejszym zapytaniu ofertowym
klauzulą społeczną.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
Kryterium - Cena, waga 100%
Kryterium - cena zamówienia obliczone będzie wg poniższego wzoru:
najniższa cena x 100 pkt x 100%
Liczba punktów za kryterium cena = ---------------------------------------------------cena oferty badanej
Ceny netto i brutto podane w ofercie są cenami ostatecznymi i nie będą podlegać negocjacjom.
Cenny netto i brutto powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceny netto i brutto powinny być podane cyfrowo i słownie.
Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych
omyłek rachunkowych.
W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej,
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
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którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
10.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Łukasz Szerner, tel. 77 44 15 250 wew. 29
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