Orzysz,

dnia

29.01.2021

r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Działając na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 8/01/2014 z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł gmina
Orzysza zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie usługi polegającej na druku
folderu turystycznego z mapą promujący projekt partnerski pod nazwą LT-PL-4R-281 „Duck
travelling cross border roads” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
2. Pracownik prowadzący sprawę, uprawniony do kontaktu z oferentami:


Patrycja Ostrowska– Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, Strategii
i Rozwoju Gminy Orzysz



Fax 87/307 09 50



e-mail: patrycja.ostrowska @um.orzysz.pl



kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

3. Opis przedmiotu zamówienia
Usługa opracowania projektu, wydruku i dostawy folderu turystycznego promującego
projekt pod nazwą LT-PL-4R-281 „Duck travelling cross border roads” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska. Zakres usługi:
I.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

Opracowania projektu folderu turystycznego z uwzględnieniem przeniesienia

praw autorskich na Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i wskazówkami Zamawiającego
b)

Korektę merytoryczną dostarczonych tekstów dotyczących wybranych atrakcji

turystycznych w Orzyszu (PL) i Lazdijai (LT), ( ok. 20 atrakcji), wybór odpowiednich
zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego (z uwzględnieniem wykonania zdjęć
ewentualnie brakujących atrakcji lub stwierdzenie słabej jakości dostarczonych zdjęć)
podanych lokalizacji na trasie Orzysz(PL)Lazdijai (LT), w których znajdują się atrakcje
powstałe w trakcie realizacji projektów z Programu CBC 2007-2019
c)

uwzględnienie w projekcie mapy w graficznym kształcie kaczki z zaznaczonymi

lokalizacjami/atrakcjami/ omawianymi w folderze oraz miejscowościami na trasie
Orzysz(PL)Lazdijai (LT), w których znajdują się atrakcje powstałe w trakcie realizacji
projektów z Programu CBC 2007-2019
d)

Przetłumaczenia treści folderu na język angielski oraz litewski

e)

Wydruku folderu w 3 językach: języku polskim, angielskim, litewskim-

razem 1000 sztuk z zaznaczeniem, iż połowa zamówienia tj. 500 szt. jest realizowana
dla litewskiego partnera i na niego będzie wystawiona faktura VAT w walucie Euro
f)
II.

Dostawy do siedziby Zamawiającego

Wykonawca przedstawi opracowany projekt graficzny Zamawiającemu przed
wydrukiem, celem uzyskania zatwierdzenia

III. Specyfikacja folderu:
Folder promocyjny ze zdjęciami, mapą oraz treściami w 3 językach, oznakowanymi
niezbędnymi logotypami projektu zgodnie z Księgą wizualizacji Programu, nazwą
projektu,

nazwami

partnerów

i

opatrzony

informacją

o źródle dofinansowania projektu, wydany w 3 wersjach językowych według
następujących parametrów technicznych:
a) Format- A4 składane do A5
b) Grubość papieru- kreda błysk 160-200 g
c) Nadruk dwustronny pełen kolor
d) Okładka laminowana z drukiem UV
e) Ilość stron ok. 32-36
4. Termin realizacji zamówienia: - czerwiec 2021 r.
5. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez
Wykonawców cenę – 100%.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

6. Warunki udziału w postępowaniu
O Zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
a)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
c) wystawi fakturę w walucie Euro na część zamówienia (500 szt. folderu) dot. litewskiego
partnera
7. Opis sposobu przygotowania ofert
a) Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
d) Oferta musi zawierać:
 Pełną nazwę oferenta
 Adres i siedzibę Oferenta, numer NIP i REGON
 Cenę uwzględniającą wszystkie zobowiązania, przedstawioną w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.
 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis
musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
8. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć
Gminy

Orzysz

ul.

w Punkcie Obsługi Interesanta pok. nr 4 w siedzibie zamawiającego
Rynek

3,

patrycja.ostrowska@um.orzysz.pl

12-250

Orzysz

lub

elektronicznie

na

adres:

w terminie do 08.02.2021 r. do godz. 11:00. Oferty

złożone po terminie zostaną odrzucone.
9. Odrzucenie oferty, wykluczenie Wykonawcy
Oferty złożone po terminie lub niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zostaną
odrzucone.

Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu zostaną wykluczeni
z postępowania, a ich oferta zostanie odrzucona.
10. Wybór oferty, podpisanie umowy
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę brutto
b) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego,
unieważnienie zapytania lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
d) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.
e) Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Polska-Litwa 20142020.

Burmistrz
(-) Zbigniew Włodkowski

