
LGD “KORONA SĄDECKA”  Chełmiec, dn. 30.06.2016 r.
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/RLKS

Zamawiający: 

LGD  “KORONA SĄDECKA” z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-328-78-78,
KRS: 0000299101, REGON: 120634890, reprezentowana przez Pana Marcina Bulanda – Prezesa
LGD oraz Panią Kingę Chrząstowską – Członka Zarządu.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy
Prawo  Zamówień  Publicznych.  Zapytanie  wysłane  jest  do  potencjalnych  oferentów  oraz
umieszczone na stronie Zamawiającego www.lgdkoronasadecka.pl

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazetki „Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej”.

Opis przedmiotu zamówienia:

 format (szerokość x wysokość) 210mm x297mm (A4);
 Liczba stron 20 środka + okładka;
 Papier środek kreda matowy 65 g + lakier dyspresja matowy;
 Okładka: papier kreda 200 g mat + folia błysk;
 lakier dyspersyjny na każdej stronie;
 druk offsetowy;
 druk 4+4;
 Szycie – zszywki płaskie;
 pakowanie po 10szt. w folię termokurczliwą;
 26 wydań:

 2016 rok – 2 wydania (wrzesień, grudzień)
 2017 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) 
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 2018 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) 
 2019 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) 
 2020 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) 
 2021 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień) 
 2022 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień); 

 Nakład obejmuje 6 000 sztuk na wydanie;
 Termin wykonywanej usługi - skład 2 dni, druk 2 dni;
 Wykonawca dostarcza zamówienie do siedziby Zamawiającego w dni robocze (poniedziałek

– piątek) w godzinach 8.00 - 12.00;
 Wykonawca opracowuje projekt gazetki, który przedstawia do akceptacji Zamawiającemu;
 Treść oraz zdjęcia do gazetki przygotowuje Zamawiający;
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  wydruku  egzemplarza  próbnego  oraz

przedstawienia  go  Zamawiającemu  do  akceptacji  w  ciągu  1  dnia  roboczego,  po
zatwierdzeniu plików do druku przez Zamawiającego;

 Akceptacja wydruku próbnego nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od dostarczenia go
Zamawiającemu;

 Zakłada się,  że  część realizacji  przedmiotu zamówienia będzie odbywać się  w siedzibie
Zamawiającego;

 Zamawiający posiada numer ISBN.

Warunki udziału w postępowaniu:

 Wykonawca  winien  przedstawić  3  przykładowe  wykonane  na  rzecz  innych  podmiotów
gazetki  lokalne/marketingowe o minimalnej  liczbie  stron 15 (z  przedmiotowych gazetek
musi wynikać, że skład i druk był po stronie danego Wykonawcy  - jeżeli takich zapisów nie
ma na gazetce, Wykonawca winien dostarczyć umowę lub protokół odbioru);

 Wykonawca  winien  prowadzić  działalność  gospodarczą  powiązaną  z  przedmiotem
zamówienia;

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim;
 Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest

forma elektroniczna lub faks. Natomiast protokół z oceny ofert oraz umowa z wykonawcą
wymagają formy pisemnej;

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Warunki wykluczenia:

 Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez po-
wiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Stowarzysze-
niem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia lub
osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególno-
ści na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomoc-
nika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, 
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

 Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

Okres realizacji zamówienia:

 III kwartał 2016 – IV kwartał 2022.

Kryteria oceny oferty:

 W  przedmiotowym  postępowaniu  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający
zastosuje następujące kryterium:

a) cena oferty – 100%

 Cena (100%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona
zostanie  przez  podzielenie  ceny  najtańszej  oferty  przez  cenę  oferty  badanej  oraz
przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 wg wzoru:

C = (Cmin / Cb) x 100

Gdzie:

C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny

Cmin – cena najtańszej oferty

Cb – cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się cenę
brutto za całość usługi. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.

 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje  
z Wykonawcami.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących
przypadkach:

o  jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

o jeśli  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

o bez podania przyczyny.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:
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 Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2);
 Ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej;
 3  przykładowe  gazetki  lokalne/marketingowe  o  minimalnej  liczbie  stron  15  

(z przedmiotowych gazetek musi wynikać, że skład i druk był po stronie danego Wykonaw-
cy  - jeżeli takich zapisów nie ma na gazetce, Wykonawca winien dostarczyć umowę lub
protokół odbioru).

Termin i miejsce składania ofert:

 Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na
adres  LGD  “KORONA SĄDECKA”,  ul.   Papieska  2,  33-395 Chełmiec,  w terminie  do
14.07.2016  r.  do  godz.  14.00.  Oferta  winna  być  dostarczona  w  zamkniętej  kopercie  
z dopiskiem:  Oferta na opracowanie graficzne, druk oraz dostawę gazetki „Magazyn
Lokalny  Korony  Sądeckiej”,  ponadto  na  kopercie  winny  zostać  umieszczone  dane
adresowe oferenta.

 W przypadku,  gdy  Wykonawca  dołączy  do  oferty  kopie  dokumentu,  każda  kopiowana
strona  powinna  być  opatrzona  klauzulą  „za  zgodność  z  oryginałem”,  podpisana  przez
Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku
konieczny jest czytelny podpis).

 Strony  oferty  powinny  być  trwale  ze  sobą  połączone  i  kolejno  ponumerowane.  Każda
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje, że:

 Przewiduje podpisanie z wykonawcą umowy na wykonanie zamówienia;
 Niniejsze  zapytanie  ofertowe nie  jest  zamówieniem i  otrzymanie  od Państwa oferty nie

powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 Zamawiający wyśle informację o wynikach postępowania do każdego wykonawcy, który

złożył ofertę;
 Dodatkowych informacji udziela Pani Paulina Sapalska – przedstawiciel Zamawiającego,

tel. 184145655/ 660675601, stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl.
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