
 

 

 

S
tr

o
n

a 
| 
1
 

       Ulan-Majorat, dnia 20.06.2016 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr 01/FIO/2016 

na dostawę publikacji w ramach projektu  
„Nasza historia jest ważna. 100 lecie szkoły w Ulanie Majoracie okazją do aktywizacji i integracji 

lokalnej społeczności” 
 
I. Postanowienia wstępne 
1. W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Nasza historia jest ważna. 100 lecie szkoły w 
Ulanie Majoracie okazją do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności” współfinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zapraszamy wszystkie podmioty 
spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na kompleksową obsługę polegającą na 
wykonaniu i dostawie publikacji do siedziby Zamawiającego.   

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.). 

3. Zamawiającym jest Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat, 
zwane dalej Organizatorem.  

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Organizatora 
http://www.ufis.lh.pl/ . 

II. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest druk i dostawa dla Organizatora 500 egzemplarzy publikacji o 
historii szkoły w Ulanie wraz z załączoną płytą DVD. 

2. Parametry techniczne: 

Publikacja będąca przedmiotem zamówienia będzie się składać się z wydawnictwa drukowanego 
(format A5, maks. 32 strony, druk 4+4, kreda mat 170 g, oprawa twarda w okleinie 4+4 foliowanej 
jednostronnie) oraz załączonej do niego płyty DVD zawierającej interaktywną prezentację 
kompletnych skanów kronik, dokumentów archiwalnych oraz innych temu podobnych. 
 
Organizator udostępni Wykonawcy tylko merytoryczną wartość produktu końcowego, tj. teksty, 
zdjęcia, kroniki, dokumenty archiwalne i inne temu podobne. 
 
Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały i surowce konieczne do wykonania dostawy, 
nada publikacji numer ISBN oraz zapewni dostawę egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek 
zgodnie z obowiązującymi zasadami, przy czym egzemplarze obowiązkowe przeznaczone dla 
bibliotek nie pomniejszą liczby 500 egzemplarzy zamawianych przez Organizatora. 
 
Dostawa publikacji do Organizatora oraz do bibliotek nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 
III. Miejsce i termin wykonania zamówienia: 
Dostawa publikacji nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2016 r. 
 

http://www.ufis.lh.pl/
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

a) przedłożenie oświadczenia, że osoba/y podpisująca/e ofertę jest/są upoważniona/ne 
do reprezentowania  Wykonawcy i działa/ją na podstawie wpisu w odpowiednim 
rejestrze/udzielonego pełnomocnictwa. 
b) przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca: 
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 
- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z organizatorem; przez powiązanie kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między organizatorem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora lub osobami wykonującymi w imieniu 
organizatora 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. 
d) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

V. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia, informacje należy 
przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.  
2. Zapytania, wnioski, zawiadomienia, informacje związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać 
w formie pisemnej do Organizatora na adres: 
Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat  
lub pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenieufis@gmail.com. 
3. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora zapytania ofertowego do kontaktów z Wykonawcami jest 
Lidia Wierzchowska, tel. 504 089 197 
Kontakt w dni robocze w godzinach 09:30-13.30. 
 
VI. Oferta 
1.  Ofertę należy wypełnić pismem czytelnym w języku polskim.  
2. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 
3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
6. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 

a) formularz ofertowy zgodny z wzorem udostępnionym przez Organizatora 
b) oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IV 

 
VII. Termin i miejsce złożenia oferty 
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenieufis@gmail.com do dnia 
27.06.2016 r. do godziny 15.30. 
2. Ofertę należy złożyć w postaci skanu.  
 
VIII. Termin związania ofertą 
1. Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 

mailto:stowarzyszenieufis@gmail.com
mailto:stowarzyszenieufis@gmail.com
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2. Organizator może poprosić Wykonawcę jeden raz o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 
90 dni najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu związania ofertą. 
 
IX. Ocena ofert 
1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap - ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i II etap – 
badanie i ocena oferty. 
2. Etap I odbywa się po otrzymaniu ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają wymagane 
warunki udziału w postępowaniu wynikające z treści ogłoszenia zapytania ofertowego. 
3. Organizator odrzuca oferty, jeżeli: 

a)  oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, lub w sposób 
niezgodny z treścią zapytania ofertowego i regulaminu; 
b) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu 
c) oferent jest powiązany osobowo lub kapitałowo z organizatorem; przez powiązanie kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między organizatorem lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora lub osobami wykonującymi w imieniu 
organizatora 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. 

4. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczone do etapu badania i oceny 
oferty. 
5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Organizator stosować będzie następujące 
kryteria: 

a) Cena (C) – waga 100 % 
 
Sposób oceny ofert: 
 
Ocena będzie dokupowana przez Oferenta z uwzględnieniem następujących zasad: 

 
a) w kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

C = (Cmin/Cof) x 100 pkt 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Cof– cena brutto oferty ocenianej 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej: 
 
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma iloczynu punktów 
przyznanych ofercie w kryterium Cena oraz wagi tego kryterium: 
 
P = C x 1 
 
Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 
 
6. Organizator po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia 
oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru poprzez informację 
umieszczoną na stronie http://www.ufis.lh.pl/  oraz drogą elektroniczną (email). 

http://www.ufis.lh.pl/
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IX. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania 
przyczyny, 

 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

 zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

 wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 
 

2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie 
z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia. 

 
Załącznik: 

1. Formularz ofertowy z oświadczeniami 
2. Wzór ramowego programu szkolenia 
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Nr postępowania: 01/FIO/2016 

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. 

 
Nazwa: 

 ...................................................................... 

Adres siedziby/zamieszkania: 

 ..................................................................... 

Tel./fax.: ……………………………………………...……. 

e-mail:  ……………………………………………...………. 

NIP: ………………………………………………………….… 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę publikacji w ramach projektu  
„Nasza historia jest ważna. 100 lecie szkoły w Ulanie Majoracie okazją do aktywizacji i integracji lokalnej 
społeczności”  realizowanego przez Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Ulan-Majorat 51, 21-307 Ulan-
Majorat, składam/my ofertę na realizację dostawy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia 
wskazanymi w Zapytaniu ofertowym z dnia 20.06.2016 r. 
 
Ja/My niżej podpisany/i oferuję/my zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami opisu 
przedmiotu zamówienia, które w pełni akceptuję/my za cenę1: ……………….………………… PLN brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. PLN 
…/00 brutto) wg następującej specyfikacji: 
 
Nazwa Jednostka Cena 

jednostkowa 
brutto w PLN 

Liczba 
jednostek 

Wartość 
brutto w 

PLN 

Dostawa 500 egz. publikacji  dostawa  1  

 
 
 
 
………………………………..……………………….. …………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

                                                 
1
 W przypadku oferentów będących płatnikami podatku VAT należy podać cenę brutto (z VAT). W przypadku oferentów nie będących 

płatnikami podatku VAT należy podać cenę brutto, tj. zawierającą wszystkie składniki wynagrodzenia/honorarium. 
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 
Oświadczam (-my), że ja (my) niżej podpisany/a(-ni) działam (-my): 

 jako osoba fizyczna 
 na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze 
 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa*  

i jestem/jesteśmy upoważniony/a /upoważnieni do reprezentowania  wykonawcy  
 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa wykonawcy, adres) 
 
 
 
Działając w imieniu  ww. wykonawcy oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu nr 01/FIO/2016 z dnia 20.06.2016 r. na dostawę publikacji w ramach projektu  
„Nasza historia jest ważna. 100 lecie szkoły w Ulanie Majoracie okazją do aktywizacji i integracji 
lokalnej społeczności”, a mianowicie: 
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 
-  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 
- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z organizatorem; przez powiązanie kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między organizatorem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu organizatora lub osobami wykonującymi w imieniu organizatora 
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. 
 
 
 
………………………………..……………………….. …………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
* w przypadku pełnomocnictwa załączyć posiadane pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy na podstawie wpisu w odpowiednim rejestrze. 
 
 
 
 


