Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Warszawa, 29.04.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizacją
Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do składania
ofert na:

MATERIAŁY PROMOCYJNE

SŁOWNIK CPV:
1) Usługi projektów graficznych (słownik CPV 79822500-7)
2) Usługi drukowania i powiązane (słownik CPV 79800000-2)
3) Usługi drukowania i dostawy (słownik CPV 79800000-279823000-9)
4) Usługi w zakresie promocji (słownik CPV 79342200-5)
5) Artykuły informacyjne i promocyjne (słownik CPV 39294100-0)

I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
REGON: 010291998
NIP: 5261723036
II. Forma postępowania: zapytanie ofertowe
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności.
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III. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje:
1) projekt graficzny teczki uwzględniający layout WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
oraz logotypy EFS,
2) druk materiałów w postaci:
- druk teczki, format A4, karton 350 gr, dwu-bigowa, pełen kolor, 300 sztuk
- druk notatników, format A5, 25 stron, pełen kolor, 500 sztuk
3) gadżety promocyjne:
- długopisy z logotypami WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie i EFS, obudowa
w kolorze niebieskim, metalowy, niebieski wkład, grawer jednostronny, 250 sztuk,
- torby bawełniane z uchwytem z logotypami WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
i EFS, wymiar na materiały w formacie A4, kolor niebieski, 300 sztuk
- zestaw kolorowych karteczek samoprzylepnych w etui z tworzywa (imitacja skóry)
z logotypami WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie i EFS, 150 sztuk
- smycz z logotypami WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie i EFS, szerokość 15 mm,
smycz zakończona metalowym karabińczykiem, kolor smyczy niebieski, 300 sztuk
- podkładka pod myszkę komputerową z logotypami WSP im. Janusza Korczaka
w Warszawie i EFS, wielkość 18 x 22 cm, spód wykonany z antypoślizgowej folii, 150
sztuk.
Cena powinna uwzględniać dostarczenie (wraz z wniesieniem) zamówionych pozycji do Biura
Projektu „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”
ul. Złotego Smoka 20/3, 02-372 Warszawa.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie z zakresie objętym ofertą.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej
3 usług przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych w okresie ostatnich 3 lat.
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć Wykaz wykonanych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, w liczbie co najmniej 1.
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Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku zobowiązany jest załączyć do oferty
Wykaz wykonanych prac – załącznik nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykonanie ww. czynności.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty
Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki
udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia”.
V. Termin:
Termin realizacji zadania: do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy z Wykonawcą.
VI. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- Cena oferty będzie znacznie odbiegać od stawek rynkowych.
- Cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
- Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
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Ofertę należy złożyć w terminie do 15 maja 2014 r. do godz. 9:00:
– osobiście w Biurze Projektu przy ul. Złotego Smoka 20/3, 02-202 Warszawa, w godzinach: pn.pt. od 8:00-16:00,
– przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu na adres Zamawiającego) na adres: ul.
Pandy 13, 02-202 Warszawa,
w zamkniętej kopercie z adnotacją „Materiały promocyjne - Zagrożenia cyberprzestrzeni”.

VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
Oferta powinna zawierać:
1. Proponowaną cenę brutto za realizację całego zamówienia w PLN.
2. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3.

IX. Kryteria wyboru oferty:
Maksymalna liczba punktów 100.
Kryterium: Cena – cena brutto za wykonanie usługi (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100 pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto za wykonanie usługi
Co – cena brutto oferty ocenianej

X. Pytania o przedmiot zamówienia:
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W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą
mailową na adres: i.sowa@wspkorczak.eu lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00 pod numerem tel. 22 404 70 39.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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