ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08.12.2017
na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 2000 PLN na:
„Przygotowanie materiałów promocyjnych RODM Warszawa”
Pendrive w formie karty kredytowej
1. Nazwa i adres zamawiającego
 STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322
Warszawa, KRS: 0000034914, NIP: 5260300368, REGON: 000779213
2. Opis przedmiotu zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie 50 sztuk „Nośnika
danych USB (pendrive) w formie karty kredytowej z dwustronnym nadrukiem”
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 Pendrive wykonany z plastiku
 Wymiary niemniejsze niż 80 mm x 50 mm
 Dwustronny, kolorowy nadruk grafiki w technice zapewniającą jego trwałość i dobre
odwzorowanie szczegółów
 Pakowanie zbiorcze w kartonie
 Ilość 50 sztuk
 Złącze USB 2.0
 Pojemność 4 GB
 Całkowity zadruk powierzchni
4. Zadania po stronie Wykonawcy
 Wykonawca do dnia 14 grudnia 2017 roku, do godziny 12:00 przekaże do
zatwierdzenia Zamawiającemu poprawiony przez siebie projekt nadruku na pendrive,
uwzględniając jego specyfikę (minimalny rozmiar elementów graficznych, minimalne
marginesy itp.) lub potwierdzi poprawność przygotowanego projektu.
 Wykonawca udzieli Zamawiającemu ewentualne uwagi do przesłanych przez
Zamawiającego logotypów, wizualizacji i projektów zamówienia, w celu
prawidłowego dostosowania projektu do nadruku
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Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i
uzgadniania z nim projektów oraz dostarczonych grafik.
 Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne informacje techniczne niezbędne do
prawidłowego wykonania grafiki przez Zamawiającego
 Wykonawca dostarczy wykonane zamówienie na własny koszt pod wskazany adres:
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA, ul. Krakowskie Przedmieście 64, pok. nr 6,
00-322 Warszawa
 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za
wykonanie usługi wszystkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej
realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
 Wykonawca dostarczy wykonane materiały promocyjne (pendrive) do dnia 21
grudnia 2017 roku.
Zadania po stronie Zamawiającego
 Zamawiający w dniu 13 grudnia 2017 roku poinformuje zwycięską firmę o wyborze
jej oferty i prześle wstępny projekt do nadruku
 Przekazania wszelkich niezbędnych informacji oraz udzielenia pomocy w celu
należytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.
 Terminowego opłacenia wykonanego zamówienia
Zawartość oferty
 Wycenę brutto zamówienia (cenę jednostkową i zbiorczą) w PLN
 Zdjęcie przedstawiające proponowany pendrive
 Wymiary pendrive i informacje o materiale z jakiego wykonany
 Informacje o technice znakowania
 Informacje o złączu i pojemności pendrive
 Dane Wykonawcy
 Dane osoby do kontaktu
Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia
 Ceny jednostkowe oraz wartość zbiorcza zamówienia powinna być podana w złotych
polskich brutto.
 Termin płatności faktury VAT: 7 dni
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
 Ofertę ze wskazaniem łącznej i jednostkowej ceny brutto całego zamówienia należy
złożyć w wersji elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami na adres
maria.jeda@rodm-warszawa.pl
 Ofertę należy złożyć do dnia 13 grudnia 2017 roku do godz. 14:00 Oferty, które
wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
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9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z potencjalnymi Wykonawcami
 Pani Maria Jęda - maria.jeda@rodm-warszawa.pl
 Pan Roman Wróbel - r.wrobel@swp.org.pl
10. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy
 Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
 Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty ze względu na cenę.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
11. Wyjaśnienia treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia (jeżeli nie naruszy to zasady
konkurencyjności).
Załączniki:
1. Wstępna wizualizacja projektu
2. Wzór logo RODM
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