Białystok, 26.09.2017 r.

Zamawiający:
PRO 100 DRUKARNIA Roman Kozłowski
ul. Ciołkowskiego 169
15-516 Białystok

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRR/2017
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wzoru przemysłowego opakowania
przeznaczonego do przechowywania i przenoszenia przedmiotów o wymiarach odpowiednio
mniejszych od jego pojemności pakowej. Wzór przemysłowy opakowania powinien
charakteryzować wzorem powierzchni bocznej opakowania w pozycji jego użytkowania, w
widoku z przodu. Ten charakterystyczny wzór powierzchni bocznej opakowania powinien
stanowić statyczną kompozycję plastyczną w układzie pionowym, której elementy dzięki
starannemu dobraniu ich proporcji i ich wzajemnego usytuowania tworzą wizualnie spójny
układ i harmonijną całość. Elementem pierwszoplanowym tego wzoru musi być „okienko” w
kształcie pionowo usytuowanego prostokąta, wyodrębnione w paśmie powierzchni bocznej
opakowania, ograniczonym od dołu krawędzią ścianki bocznej denka i od góry krawędzią
ścianki bocznej pokrywki. Na powierzchni bocznej opakowania powinny znajdować się dwa
takie „okienka” usytuowane naprzeciwlegle i symetrycznie względem pionowej osi
opakowania.

Kod i nazwa CPV: 44619000-2 Inne pojemniki
Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych
do każdego z kryteriów:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto – 80 pkt.
2. Warunki płatności – 20 pkt.
Punkty dla każdego kryterium zostaną obliczone na podstawie poniższych wzorów:
I.

Kryterium – cena oferty netto.

najniższa zaoferowana cena w zł
--------------------------------------cena oferty ocenianej w zł
II.

x 80 pkt.

Kryterium – Warunki płatności - Zamawiający rozumie określony przez Oferenta
termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach
kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy Stronami.

termin płatności oferty ocenianej
----------------------------------x 20 pkt.
najdłuższy termin płatności
1.

Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma punktów uzyskanych za wszystkie
kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Zamawiający dokona
wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

2.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów Zamawiający
dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta ma najniższą cenę, a jeśli
ceny będą takie same to wybierze tą ofertę, która ma najkrótszy termin realizacji
zamówienia, a jeśli termin realizacji zamówienia będzie taki sam, to wybierze tą ofertę,
która ma najdłuższy termin płatności.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2017 r.
Warunki realizacji usługi:
Rozliczenie nastąpi po wykonaniu wszystkich prac potwierdzonych protokołami odbioru.
Płatność nastąpi na podstawie faktury, przelewem na konto wskazane w umowie.
Termin składania ofert:
1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub
drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe nr 1/PFRR/2017 na adres: PRO 100 DRUKARNIA Roman
Kozłowski, ul. Ciołkowskiego 169, 15-516 Białystok
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.10.2017 r. o godzinie: 11:00
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu
oferty do biura Zamawiającego na adres: PRO 100 DRUKARNIA Roman
Kozłowski, ul. Ciołkowskiego 169, 15-516 Białystok. W przypadku wysłania oferty
przesyłką pocztową lub kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia
przesyłki przez listonosza lub kuriera. W przypadku awizowania przesyłki, data awiza
zostanie uznana przez Zamawiającego za datę doręczenia.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego) oraz oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych
zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym
między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do
wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego).
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są
do pobrania na stronie internetowej: www.pro100.com.pl

Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
Strona www.pro100.com.pl
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, 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 iż w wytycznych programowych,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
bądź 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.
Informacja na temat wymagań dla oferentów:
Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność
gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług
objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia
w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym
koniecznym do wykonania tego zamówienia.
Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:
1. Termin związania ofertą wynosi minimum 90 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę
wybrano o terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Roman Kozłowski, email: prosto@pro100.com.pl.

