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Puszczykowo, 08.10.2019 r. 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie nr 1K/7.3.2/0003/2019 

(KONKURENCYJNOŚĆ) 

dotyczące świadczenia: usług marketingowych, usług w zakresie promocji, usług drukowania i dostawy 

oraz usług w zakresie projektowania stron WWW, z przeznaczeniem dla podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)”, realizowanego w Poddziałaniu 

7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 
Zamawiający: 
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 
ul. Wczasowa 8a 
62-040 Puszczykowo 
Tel. +48 61 898 30 68 
e-mail: fundacja@jadwiga.org 
NIP: 777-25-16-173 
godziny pracy: 7.00-15.00 
 
Tytuł projektu: 
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)” 
 
Numer projektu: 
RPWP.07.03.02-30-0003/18 
 
Termin składania ofert: 
16 października 2019 r. 
 
Miejsce i sposób składania ofert: 
Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu oferty złożyć można: 
a. w wersji papierowej: składając ofertę do godziny 15.00 dnia 16 października 2019 r. w siedzibie 

Zamawiającego pod adresem: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 
Puszczykowo. Decyduje data i godzina wpływu oferty na ww. adres siedziby Zamawiającego. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem postępowania: 
1K/7.3.2/0003/2019. 

b. w wersji elektronicznej: przesyłając skan oferty na adres email Zamawiającego: 
fundacja@jadwiga.org do końca dnia 16 października 2019 r. Decyduje data i godzina wpływu 
skanu oferty na ww. adres skrzynki elektronicznej Zamawiającego. W tytule wiadomości należy 
wskazać numer postępowania: 1K/7.3.2/0003/2019. 

 
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: 
fundacja@jadwiga.org  
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Paulina Ochmanowicz 

mailto:fundacja@jadwiga.org
mailto:fundacja@jadwiga.org
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Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
61 898 30 68  
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: usług marketingowych, usług w zakresie promocji, usług 

drukowania i dostawy oraz usług w zakresie projektowania stron WWW, z przeznaczeniem dla 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w związku z realizacją przez 

Zamawiającego projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)”, 

realizowanego w Poddziałaniu 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

 
Kategoria ogłoszenia: 
Usługi  
 
Podkategoria ogłoszenia 
Usługi inne  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Cel zamówienia: 
Celem zamówienia jest zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym 

biorącym udział w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (II)”, 

realizowanym przez Zamawiającego, usług marketingowych, usług w zakresie promocji, usług 

drukowania i dostawy oraz usług w zakresie projektowania stron WWW w zakresie wynikającym z 

prowadzonej działalności i potrzeb tych podmiotów (zwanych dalej zbiorczo: Podmiotami 

korzystającymi). 

 
Przedmiot zamówienia: 
Zamawiający podzielił usługi, składające się na przedmiot zamówienia, na 7 pakietów marketingowych, 
z których każdy obejmuje niżej wskazane elementy i realizowany będzie w niżej wskazanej liczbie przy 
wskazanych poniżej założeniach: 

Opis pakietu 

Szacowana 

liczba 

pakietów 

Pakiet nr 1 

10 

Pakiet dedykowany Podmiotom korzystającym, które dopiero rozpoczynają swoją 

działalność. Potrzebne są im podstawowe, wyróżniające je elementy, dzięki którym zyskają 

tożsamość i poinformują otoczenie o swojej działalności. 

Skład pakietu: 

a) pieczątki firmowe (automaty) – 2 sztuki 

b) wizytówki (2 x 500 szt.) 

c) szyld - (90 cm x 70 cm: druk: pełen kolor, PCV 5 mm lub blacha ocynkowana, folia biała + 

laminat foliowy UV błysk lub mat) 

d) ulotki (format A6, dwustronna, 2,5 tysiąca sztuk 

 

Maksymalny termin wykonania:  
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24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi.  

Pakiet nr 2 

15 

To pakiet proponujący podstawowe materiały firmowe niezbędne w codziennym 

funkcjonowaniu, zwiększające i podtrzymujące rozpoznawalność podmiotu w bieżącej 

działalności. Dzięki poniższym produktom Podmiot korzystający jest bardziej wiarygodny, 

postrzegany jako solidny i przewidywalny partner, a co za tym idzie godny podjęcia 

współpracy. 

Skład pakietu: 

a) wizytówki (4x 500 sztuk) 

b) teczka firmowa, 2-bigowa, sztancowana, 1000 szt. 

c) papier firmowy A4, 2500 szt. 

d) ulotki (format a6, dwustronna, 2,5 tysiąca sztuk) 

e) roll-up w kasecie aluminiowej, szerokość 100 cm, 2 szt. 

f) długopisy z nadrukiem, korpus plastikowy, nadruk na korpusie lub klipie, wkład niebieski, 

1000 szt. 

g) koszulki T-shirt z nadrukiem na piersi, bawełniane, białe lub kolorowe, 30 szt. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 
Pakiet nr 3 

10 

Pakiet materiałów marketingowych dla Podmiotów korzystających prowadzących aktywną 

politykę promocyjną na obszarze ich działania. To gadżety i produkty zwiększające 

świadomość istnienia podmiotu na lokalnym rynku, które powinny być dystrybuowane w 

sposób  przemyślany, dający największe szanse na rozwój.  

Skład pakietu: 

a) długopisy z nadrukiem, korpus plastikowy, nadruk na korpusie lub klipie, wkład 

niebieski, 1000 szt. 

b) smycze reklamowe, standardowa długość, z karabińczykiem, zadruk sublimacyjny 2-

stronny, 500 szt. 

c) breloki z nadrukiem lub grawerowaniem, 200 szt. 

d) notesy wydzierane A6, z okładką na papierze kredowym, 50 kartek w bloczku, 500 szt. 

e) kredki promocyjne, opakowanie 6 szt., nadruk na opakowaniu, 1000 szt. 

f) gadżet antystresowy, piłeczka lub kostka, z nadrukiem (tampodruk, sitodruk), 200 szt. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 

Pakiet nr 4 

5 
Pakiet pomyślany do komunikacji outdoorowej, podczas eventów i wydarzeń lokalnych 

bądź branżowych odpowiednich dla danego Podmiotu korzystającego. Ma ułatwić 



Realizator projektu:   

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi  

ul. Wczasowa 8 a, 62-040 Puszczykowo   
tel. + 48 61 898 30 68  

www.jadwiga.org  

 
rozpoznawalność i podnosić świadomość marki Podmiotu. Produkty z tego pakietu cechuje 

duża żywotność oraz mobilność (łatwość montażu i demontażu, niewielkie rozmiary 

transportowe, ograniczona waga).  

Skład pakietu: 

a) baner frontlight, standardowo oczkowany, zadruk CMYK, 1x3 m, 5 szt. 

b) flaga typu winder, na elastycznym maszcie, rozmiar L, tkanina flagowa z zadrukiem 

CMYK, w zestawie kotwa wbijana oraz torba transportowa, 4 szt. 

c) roll-up w kasecie aluminiowej, szerokość 100cm, 2 szt. 

d) rama OWZ Alu B1 lub potykacz Alu B2 (2-stronny), z wydrukami, 3 szt. 

e) plakaty offsetowe, B2, CMYK/0, 250 szt. 

f) baloniki z nadrukiem, w zestawie zatyczka i patyczek, wielkość 12’’, 1000 szt. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 

Pakiet nr 5 

10 

Pakiet dla wszystkich Podmiotów korzystających, które nie czują się wystarczająco dobrze 

reprezentowane w Internecie – nie mają swojej strony internetowej lub wymaga ona 

dopasowania do obecnych standardów. 

Pakiet obejmuje przygotowanie strony internetowej wg specyfikacji: 

1. Strona zostanie zbudowana w oparciu o dedykowany CMS umożlwiający Podmiotowi 

korzystającemu zarządzanie stroną i jej aktualizację nawet po zakończeniu współpracy z 

Wykonawcą.  

2. Strona zostanie wykonana w technologii RWD tzw. responsywności, czyli pełnej 

dostępności strony na urządzeniach mobilnych. 

3. Strona zostanie wykonana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dostępności 

zawartości sieciowej WCAG 2.0  (dostępność na poziomie min. AA); 

4. Usługa zostaje objęte 2-miesięcznym okresem gwarancji. W okresie gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania błędów i usterek zgłaszanych 

przez Zamawiającego lub Podmiot korzystający. 

5. Zamawiający wskaże Wykonawcy serwer, na którym należy zrealizować usługę. W 

pierwszym roku funkcjonowania strony koszty serwera ponosi Wykonawca, a w okresie 

późniejszym Podmiot korzystający. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia usługi przekaże Podmiotowi korzystającemu 

dane dostępowe umożliwiające pełen dostęp do serwisu. 

Skład pakietu: 

Specyfikacja strony: 

Strona będzie zbudowana z: 

1. Strony głównej (opcjonalnie: onepage). 

2. Nieograniczonej ilości podstron. 

2. Slidera (do 5 slajdów). 

3. Wtyczki do integracji z portalami społecznościowymi. 

4. Inne użyteczności: mapa, responsywność, statystki odwiedzin strony. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

48 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 
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elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 

Pakiet nr 6 

9 

Pakiet produktów zawierający odzież firmowo-roboczą z uwzględnieniem trudnych 

warunków pracy wymagających odpowiedniej ochrony. Dedykowany głównie Podmiotom 

korzystającym, zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, czy realizujących zadania 

komunalne. Produkty łączy funkcjonalność, wygoda, komfort oraz ergonomika. Odzież 

musi spełniać odpowiednie normy i być zgodna z wymogami BHP. 

Skład pakietu: 

a) koszulka T-shirt, tkanina bawełniana o diagonalnym splocie (jest wyjątkowo solidna i 

trwała), nadruk lub haft na piersi, 20 szt. 

b) koszulka Polo z krótkim rękawkiem, tkanina bawełniana typu pique, nadruk lub haft na 

piersi, 10 szt. 

c) spodnie robocze ze wzmacnianego materiału, z kieszeniami i uchwytami na nogawkach, 

10 szt. 

d) Bluza robocza, 2 kieszenie boczne + 2 kieszenie na piersi, rękaw z materiałem 

odblaskowym widocznym po podwinięciu – rozwiązanie w celu uzyskania dodatkowego 

zabezpieczenia, 10 szt. 

e) czapka z daszkiem, wyposażona w elementy odblaskowe w celu uzyskania dodatkowego 

zabezpieczenia, 20 szt. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 

Pakiet nr 7 

5 

To pakiet reprezentacyjnych produktów i gadżetów, dedykowany Podmiotom 

korzystającym potrzebującym wyjątkowo eleganckiego pakietu materiałów 

marketingowych. Komunikacja na wyższym od standardowego poziomie ma odpowiednio 

spozycjonować taki Podmiot korzystający i otworzyć mu drzwi do realizowania zleceń na 

miarę jego ambicji. 

Skład pakietu: 

a) pendrive z laserowym grawerowaniem, pojemność 32 GB, z możliwością zaczepienia 

smyczy lub kluczy, 100 szt. 

b) elegancka koszula reprezentacyjna, łatwa w utrzymaniu dzięki specjalnym 

wzmocnieniom szwów, kołnierza i mankietów; trwałe kolory, dopasowany krój z 

zaszewkami z tyłu, 100% bawełna, 135 g/m2, zdobiona małym haftem na piersi, 10 szt. 

c) zestaw do kawy lub herbaty, na który składa się filiżanka do espresso (70 ml) oraz 

filiżanka do kawy lub herbaty (200 ml), wszystko z podstawkami odpowiedniej wielkości, 

wykonane z białej porcelany z nadrukiem,  z wypalanym nadrukiem, 30 kpl.  

d) torba bawełniana z nadrukiem, uchwyty o długości umożliwiającej założenie na ramię, 

znakowanie sitowe trwałymi farbami plastizolowymi, 200 szt. 

 

Maksymalny termin wykonania:  

24 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na usługi przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie zapotrzebowania dokonywane jest pisemnie bądź za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i obejmuje wskazanie numeru pakietu oraz danych kontaktowych Podmiotu 

korzystającego, na rzecz którego świadczone będą usługi. 
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Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV: 79342000-3 – usługi marketingowe 
CPV: 79342200-5 - usługi w zakresie promocji 
CPV: 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy 
CPV: 72413000- 8- usługi w zakresie projektowania stron WWW 
 
UWAGI ŁĄCZNE DO PAKIETÓW NR 1-7:  
 
1. Podmiot ekonomii społecznej i przedsiębiorstwo społeczne, z przeznaczeniem dla którego 

świadczone będą usługi Wykonawcy, nazywany jest dalej Podmiotem korzystającym. 
 

2. Wypracowanie wykorzystywanego w ramach danego pakietu Systemu Identyfikacji Wizualnej lub 
layoutu strony WWW (nazywanych dalej zbiorczo: SIW) nastąpi we współpracy Wykonawcy z 
Podmiotem korzystającym. Wskazana współpraca ma na celu opracowanie lub ustalenie oraz 
finalne zaakceptowanie przez Podmiot korzystający koncepcji i kształtu SIW wykorzystywanego w 
danym pakiecie marketingowym i obejmuje dostosowanie lub przeniesienie już funkcjonującego 
SIW danego podmiotu na elementy wchodzące w skład pakietu bądź opracowanie koncepcji SIW 
od początku (dotyczy w szczególności Podmiotów korzystających rozpoczynających działalność lub 
Podmiotów korzystających, które wprawdzie posiadają już SIW, ale pragną wdrożyć nowy SIW w 
ramach działalności).  

 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Podmiotu korzystającego o Wykonawcy 

wyłonionym do realizacji zamówienia oraz zobligowania Podmiotu korzystającego do 
niezwłocznego podjęcia współpracy z Wykonawcą w przypadku gdy Zamawiający zgłosi Wykonawcy 
zapotrzebowanie na świadczenie usług na rzecz tego Podmiotu korzystającego. 

 
4. Siedziby Podmiotów korzystających znajdują się subregionie kaliskim, obejmującym powiaty: 

jarociński, pleszewski, kaliski, ostrowski, krotoszyński, ostrzeszowski i kępiński. 
 
Harmonogram realizacji zamówienia: 
Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania z Wykonawcą umowy na realizację zamówienia do 

30 listopada 2021 roku. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego 

warunku przez Wykonawcę. 

 
Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia 

niniejszego warunku przez Wykonawcę. 

 
Potencjał techniczny: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania 

i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.  

 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie 
spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. 

 
Dodatkowe warunki: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo 
lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym 2014-2020, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Warunki zmiany umowy: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej 
charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
b. wartość zmiany umowy nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 
1. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z 

Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć: 
a. ofertę przygotowaną na Formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego; 
b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; 
d. Klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzoną według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; 
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2. Ponadto Zamawiający wskazuje, że w ramach niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 
a. nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających; 
b. sporządzona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz 

obejmować inne podatki oraz daniny publiczne; 
c. cena ofertowa wskazana przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi 

być podana w PLN cyfrowo i słownie; 
d. cena wskazana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia; 
e. cena może być tylko jedna. 
 
Zamówienia uzupełniające: 
W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia objętego niniejszym zapytaniem (zamówienie 
podstawowe) Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu do realizacji tych usług zamówień 
na usługi, polegających na powtórzeniu usług podobnych do będących przedmiotem niniejszego 
zapytania ofertowego.  
 
OCENA OFERTY: 
 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:   

 
Łączna cena brutto – 76% 
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 76 pkt. 
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:       
Lp =  (Cn / Cb) x 76 pkt, 
gdzie: 
Lp -  liczba punktów  wyliczona dla danej oferty, 

Cn - najniższa cena brutto wśród złożonych ofert, 

Cb -  cena brutto badanej oferty. 

 

Skrócenie terminów realizacji usług w stosunku do określonych przez Zamawiającego maksymalnych 

terminów ich wykonania – 24% 

▪ Wykonawca deklaruje, że usługi realizowane będą w terminie maksymalnym wskazanym przez 

Zamawiającego: 0 punktów 

▪ skrócenie terminu realizacji usług do 2/3 terminu maksymalnego wskazanego przez 

Zamawiającego: 8 punktów 

▪ skrócenie terminu realizacji usług do 1/2 terminu maksymalnego wskazanego przez 

Zamawiającego: 16 punktów 

▪ skrócenie terminu realizacji usług do 1/3 terminu maksymalnego wskazanego przez 

Zamawiającego: 24 punkty 

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zadeklarowany przez Wykonawcę w treści oferty  termin 

realizacji usług stanowił będzie dla Wykonawcy maksymalny termin umowny, którego niedotrzymanie 

przez Wykonawcę sankcjonowane będzie karami umownymi (wysokość kary umownej wynosi 5% 

zaoferowanego przez  Wykonawcę  wynagrodzenia z tytułu realizacji usług objętych danym pakietem 

za każdy dzień zwłoki).  
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Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy stanowić będzie sumę punktów 

przyznanych w obu wyżej wskazanych kryteriach (łączna cena brutto + Skrócenie terminów realizacji 

usług w stosunku do określonych przez Zamawiającego maksymalnych terminów ich wykonania). 

 
Wykluczenia: 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, 
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału 
w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub gdy z 
dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Prawo do unieważnienia postępowania: 
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności: 
a. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postepowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich 

wad, 
b. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą 

zawarcie zgodnej z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie realizacji projektu Umowy. 
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub 

wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

d. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia (w sytuacji, kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na 
realizację zamówienia). 

 
Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i umowy: 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach. 
 
 
 


