
    

Zgorzelec, 2021-02-26 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY 

Na zadanie pn.: Wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach projektu „TRANSITION – 

Strategia zarządzania transformacją regionu węglowego w polsko–niemieckim obszarze 

przygranicznym”. 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2019 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 

zł netto. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Stowarzyszenie Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9a,  

59-900  Zgorzelec. 

NIP 6152052738 

REGON 367513637 

Tel. 608 386 047 

Adres email: a.spirydowicz@zklaster.org 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

gadżetów promocyjnych w ramach projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania transformacją 

regionu węglowego w polsko – niemieckim obszarze przygranicznym” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem dostawy są : 

- zestawy piśmiennicze, w skład których wchodzi pióro kulkowe oraz długopis wraz z opakowaniem; 

- profilowane maseczki ochronne, których kształt gwarantuje przyleganie do twarzy. 

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

3.1. Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę  

w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia) musi być podana cyfrowo i słownie oraz być 

wyrażona w złotych polskich. 

3.2. Wynagrodzenie za gadżety  - ceny  jednostkowe za przedmiot zamówienia należy ustalić jako 

ryczałtowe dla całego zakresu zamówienia (jednoznaczne, ostateczne i kompletne). 

3.3. Ceny jednostkowe będą niezmienne do końca trwania umowy na realizację zadania. 

3.4. Zamówienie dotyczy jednej oferty 

3.5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do zaproszenia. 

3.7. Opis kryteriów: 
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Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia                      

podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na   

podstawie poniższego wzoru: 

                                             

            Cena brutto oferty najtańszej 

C1 =   ------------------------------------ • 100 (Wc) 

                Cena brutto oferty badanej 

gdzie: 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalną liczbę punktów 

100. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

5. WARUNKI ZAPŁATY 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

6. OPRÓCZ CENY PROSZĘ RÓWNIEŻ O PODANIE: 

• Możliwego terminu wykonania zamówienia (wymagany termin maksymalny ……………);  

• Warunków płatności (maksymalny termin płatności faktury wymagany przez Zamawiającego 

…………………….);   

• Warunków gwarancji (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego 

…………………….……..); 

• ………………………………………….……… (inne informacje ważne dla Zamawiającego). 

7. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

• …………………………………………….….. (np. dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je wskazał). 

L.p. Kryterium

Znaczenie 

procentowe 

kryterium

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za dane kryterium

1. Cena brutto gadżetów promocyjnych 100 % 100 punktów

C1 ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „Cena brutto gadżetów promocyjnych”

Wc Waga procentowa dla kryterium „Cena brutto gadżetów promocyjnych” = 100
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8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Ofertę złożyć zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). 

9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.spirydowicz@zklaster.org lub złożyć pisemnie w siedzibie 

Zamawiającego do dnia 05.03.2021 r. do godz. 11:00 z dopiskiem: Oferta na zadanie pn. Wykonanie 

gadżetów promocyjnych w ramach projektu „TRANSITION – Strategia zarządzania 

transformacją regionu węglowego w polsko–niemieckim obszarze przygranicznym”. 

10. DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY: 

• W formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Rozwoju i Innowacyjności Energetycznej  

w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9a, 59-900  Zgorzelec; 

• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.spirydowicz@zklaster.org (w tym wypadku 

w mailu należy dołączyć kolorowy skan oferty w wysokiej jakości). 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego 

przeprowadzenia bez podania przyczyny. Dodatkowo Zamawiający informuje, że jeżeli oferta 

najkorzystniejsza przekroczy wartość kwoty 130.000,00 zł netto, zapytanie ofertowe może zostać 

unieważnione.  

               Albert Gryszczuk 

        (Prezes Stowarzyszenia) 

Załączniki do zaproszenia: 

– załącznik nr 1 - formularz oferty; 

– załącznik nr 2 - projekt umowy; 

– załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
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