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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 2 lipca 2019r. 

 

Zamawiający:  

Słowińska Grupa Rybacka  

Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka  

Przedmiot zamówienia:  

 kalendarze ścienne, spiralowane na rok 2020 wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 

Specyfikacja: 

 Format A3 pion 

 Papier: kreda mat 250g środek oraz 350g okładka 

 Strony 1+12+1 

 Tył okładki dłuższy o ok. 3-4 cm, umożliwiający zamieszczenie ologowania (logo SGR, hasło, rok, 

logotypy UE) 

 Oznaczenie tygodni roku, dni świątecznych, imienin 

 Zadruk jednostronny pełny kolor 

 Kolor spirali: czarny 

 Uszlachetnienie – folia mat 

 Grafiki dostarczone przez Zamawiającego 

 Nakład 500 sztuk 

Termin realizacji zamówienia:  

do 31 sierpnia 2019r.  

Kryteria wyboru oferty: 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena (C) 90% 90 punktów 

Termin realizacji (T) 10% 10 punktów 
 

Sposób oceny oferty: 

1. Zasady oceny kryterium Cena usługi (C) 

Premiowana będzie najniższa cena. W przypadku tego kryterium, oferta najniższa nie podlegająca odrzuceniu otrzyma 90 

punktów. Oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za kryterium cena będą obliczane wg 

poniższego wzoru.  

 

 

2. Zasady oceny kryterium Termin realizacji (T): 

W przypadku tego kryterium oceniany będzie termin realizacji usługi. Kryteria przyznawania punktów: 

 do 30 lipca 2019r. – 10 punktów 

 od 01 sierpnia do 20 sierpnia 2019 r. – 4 punkty 

 od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2019r. – 0 punktów 

C= 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 𝑥 90 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych  

w poszczególnych kryteriach otrzyma największa liczbę punktów.  

Termin i sposób składania ofert: 

Podpisaną ofertę należy przesłać drogą pocztową bądź dostarczyć do biura w oryginale na adres: 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

w terminie do 19 lipca 2019r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu 

oferty do biura SGR. 

Dodatkowe informacje: 

1. Oferta musi zostać złożona na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się  

z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów i treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

4. W przypadku niezłożenia minimum dwóch ofert zgodnych z niniejszym zapytaniem, postępowanie dotyczące wyboru 

wykonawcy zostanie unieważnione. 

5. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem 

dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 

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. pełnienia 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. 

W razie wątpliwości oraz ewentualnych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z Mileną Ugorską-

Knapczyk, tel. 516 559 181. 

 

 

Z poważaniem, 

Aleksandra Klimczuk 

Dyrektor Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: 

Słowińska Grupa Rybacka 

Przewłoka, ul. Ustecka 8; 76-270 Ustka 

 

OFERENT: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie kalendarzy ściennych spiralowanych na rok 2020, 

przedkładam niniejszą ofertę i oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi  

w zaproszeniu do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

OFERUJEMY: 

Kalendarze w formacie A3 pion: 

Papier: kreda mat 250g środek oraz 350g okładka 󠄈 TAK  󠄈 NIE 

Strony 1+12+1     󠄈 TAK  󠄈 NIE 

Tył okładki dłuższy o ok. 3-4 cm   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Oznaczenie tygodni roku, dni świątecznych, imienin 󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Zadruk jednostronny pełny kolor   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Kolor spirali: czarny    󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Uszlachetnienie – folia mat   󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Ologowanie     󠄈 TAK  󠄈 NIE  

Termin realizacji zlecenia: 

󠄈 do 30 lipca 2019r.  

󠄈 od 01 sierpnia do 20 sierpnia 2019r.  

󠄈 od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2019r.  

Oferta cenowa dla całości zamówienia 

 

cenę netto: …………………………………………………….+podatek VAT ………….% tj. ……………………….. zł 

cenę brutto (z podatkiem VAT) ………………………………………………. zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł) 

 

 

 

 

 

…………………………, dnia ……………………                    ………………………………………………………………………………………… 

                (miejscowość, data)                                        (podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy) 


