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Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje si ę przepisów Ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych)

Gmina Wiskitki z siedzib ą przy ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki realizuj ąc projekt pn.: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Guzów"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV
Środowisko, zapobieganie zagro żeniom i energetyka, Dzia łanie 4.1 „Gospodarka wodno- ściekowa"
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotycz ącej emisji 8 ogłosze ń prasowych.
KOD CPV: 79.34.10.00 - Usługi reklamowe
KOD CPV: 79970000-4 - Ogłoszenia prasowe
I.

Zamawiaj ący:

Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki
tel.: 46 856 72 12; fax: 46 855 41 54
NIP 838-14-26-466; Regon 750148549
strona internetowa: http://wiskitki ,p1/

II.

Przedmiot zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og łoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków
w miejscowo ści Guzów" według zalece ń zawartych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego Opis
przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest wspó łfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zamawiaj ący może zamówi ć dodatkowe ogłoszenia (zamówienie dodatkowe) u wy łonionego oferenta
w przypadku posiadania dodatkowych lub zaoszcz ędzonych środków w budżecie Projektu, zgodnie z
zaoferowan ą ceną i specyfikacj ą techniczn ą w złożonej ofercie, do wysoko ści 50% warto ści
zamówienia okre ś lonej w umowie z oferentem.
• Ogłoszenia będą publikowane w kolorze i zawiera ć będą elementy graficzne wraz
z tekstem. We wszystkich og łoszeniach powinien zostać umieszczony logotyp Narodowej Strategii
Spójnoś ci, logotypu Unii Europejskiej oraz logotypu marki Mazowsze zgodnie
z wariantem podstawowym okre ś lonym w Strategii komunikacji funduszy europejskich
w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno ści na lata 2007-2013. Zamawiaj ący po wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty przeka że Oferentowi logotypy oraz sposoby ich umieszczenia.
3. Termin publikacji ogłoszeń będzie ustalony indywidualnie z wyłonionym wykonawcą.
4. Wybór konkretnego miejsca publikacji spo śród zaproponowanych przez Wykonawc ę, należy do
Zamawiaj ącego.
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III.

Opis przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie o charakterze informacyjno-promocyjnym w prasie tradycyjnej.
✓ tygodnik o zasi ęgu lokalnym (min.powiat żyrardowski)
✓ termin ukazania si ę ogłoszeń : pomię dzy sierpniem 2013 a czerwcem 2015 r.,
✓ ilość : Łącznie 8 ogłoszeń :
• siedem ogłoszeń prasowych: minimalny wymiar 'A strony formatu A3
• jedno ogłoszenie prasowe o wymiarach 2 strony formatu A3
Dopuszcza si ę zmiany wielko ści ogłoszenia w zakresie +/- 10% w celu dopasowania do stosowanych
modułów.
✓ częstotliwość : jedno ogłoszenie na kwartał . Zamawiaj ący zastrzega sobie mo żliwość zmiany
częstotliwo ści ogłoszeń przy jednoczesnych zachowaniu ich łącznej liczby.
✓ treść ogłoszenia dostarcza Zamawiaj ący;
✓ ogłoszenie kolorowe;
✓ ogłoszenia publikowane b ędą zgodnie z zamówieniem z łożonym przez Zamawiaj ącego
według cen jednostkowych okre ś lonych w ofercie Wykonawcy w ustalonym terminie( który
bę dzie ustalony indywidualnie z wykonawc ą);
✓ wykonawca do faktury VAT wystawionej na świadczenie usługi: „ogłoszenia prasowe" w
ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa
oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Guzów" zobowiązuje się dołączyć 1 egzemplarz gazety,
w której pojawiło się w/w ogłoszenie prasowe.

IV. Warunki udzia łu w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiegać się Wykonawcy, którzy spe łniaj ą poniższe warunki:
a) akceptuj ą treść zapytania bez zastrze żeń — złożenie oferty jest uważane za akceptacj ę treści
zapytania.
b) posiadaj ą niezbę dne uprawnienia do wykonania okre ślonej działalności lub czynno ści jeś li
przepisy prawne nak ładaj ą obowi ązek posiadania takich uprawnie ń.
c) posiadaj ą niezbędną wiedzę i doś wiadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) znajduj ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia.
2. Z postę powania o udzielenie zamówienia wykluczeni s ą Wykonawcy powi ązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiaj ącym.
V.

Płatności:
Cena okre ś lona w ofercie powinna obejmowa ć wszystkie koszty zwi ązane z realizacj ę przedmiotu
zamówienia (w tym koszt kreacji og łoszenia) oraz powinna uwzgl ędniać ewentualne rabaty.
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Płatność na rzecz Wykonawcy b ę dzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawc ę po poprawnym zrealizowaniu ka żdego ogłoszenia
prasowego, w terminach okre ślonych na fakturze.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowi ązani są zapozna ć się dokł adnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i przygotowa ć ofertę zgodnie z wymaganiami okre ś lonymi na formularzu ofertowym
stanowiącym załą cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
1. Zaoferowana cena powinna uwzgl ędniać wykonanie wszystkich prac i czynno ści świadczonych przez
okres i na warunkach okre ślonych w ofercie.
2. Ceny podane w ofercie nie podlegaj ą zmianom przez cały okres trwania umowy.
3. Ceny nale ży wyrazi ć w PLN, z dokładno ścią do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia mi ędzy Zamawiaj ącym, a Wykonawc ą będą prowadzone w PLN.
5. Wykonawcy zobowi ązani są do przedłożenia o świadczenia o braku powi ązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiaj ącym, o których mowa w punkcie IV.2 — Za łącznik nr 2 do zapytania.
6. W przypadku gdy osoba podpisuj ąca ofertę nie jest upoważniona do zaci ągania zobowi ązań w imieniu
wykonawcy nale ży dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
7. Ewentualne poprawki w tek ście Oferty musz ą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
Osoby Uprawnione.
Rozstrzygni ęcie post ę powania i zlecenie realizacji zamówienia:

VII.

L Na wybór oferty b ędzie wpływać jej cena.
Kryterium: cena „C" — 100% wagi oceny = 100 punktów
W przypadku kryterium „cena", oferta otrzyma zaokr ągloną do dwóch miejsc po przecinku ilo ść punktów,
obliczoną na podstawie poni ższego wzoru:
Cn
lew
x 100 pkt
C—
Co
Cn — najni ższa cena oferty spo śród ofert niepodlegaj ących odrzuceniu
Co — cena oferty badanej
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca niezw łocznie zawiadomi faksem lub
e-mailem wszystkich Wykonawców, którzy przes ł ali oferty w ustalonym terminie, zawiadamiaj ąc
jednocze śnie wybranego Wykonawc ę o złoż eniu najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiaj ącemu przys ługuje prawo zamkni ę cia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.

VIII.

Miejsce oraz termin skł adania ofert

1. Oferta powinna by ć przesłana pocztą tradycyjn ą lub dostarczona osobi ście w zamkni ętej kopercie
na adres: Urzą d Gminy Wiskitki, ul. Koś ciuszki 1, 96-315 Wiskitki do dnia 26.08.2013r. do godz. 15-
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tej (zastrzega si ę, że wi ążą
ca jest data otrzymania przez Zamawiaj

ącego oferty, a nie data nadania —
widoczna na stemplu pocztowym) z dopiskiem na kopercie:
Zapytanie ofertowe — og łoszenia
prasowe.
2. Oferty zło ż
one po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spe łniaj
ące stawianych wymaga ń
nie będą rozpatrywane.
3. Oferent mo że przed up ływem terminu sk
ł

adania ofert zmieni ć lub wycofa ć swoj ą ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj
ący mo że żądać od Oferentów wyja śnień
dotyczących tre ści
złożonych ofert.
IX. Przes ł anki odrzucenia oferty
Zamawiaj ący mo że odrzuci ć ofertę , jeżeli:
a) jej tre ść nie bę dzie odpowiada ć treś
ci zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) bę dzie zawiera ła rażą co nisk ą cenę,
d) bę dzie niewa żna na podstawie odr ę
bnych przepisów,
e) nie bę dzie zawiera ł
a wszystkich wymaganych przez Zamawiaj ącego dokumentów lub o
X.

świadcze ń.

Uniewa ż nienie post ę powania

Zamawiaj ący mo że uniewa żnić postę
powanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewy ższy kwot ę,
którą Zamawiaj ący mo że przeznaczy ć
na sfinansowanie zamówienia lub post ępowanie obarczone jest wad
ą
uniemoż liwiając ą zawarcie wa żnej umowy. Zamawiaj
ący mo że unieważnić postę powanie równie
ż po terminie
składania ofert.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Gruszczy ń
ska pod numerem telefonu 46 856 72 12 wew. 40
oraz adresem e-mail: Marzena.Gruszczynskaoa
XII. ZAŁĄ CZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie o braku powi ązań
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Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR ldo zapytania ofertowego

(piecz ęć wykonawcy)
OFERTA
do
Gmina Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
Ja (My), ni żej podpisany (-ni)

działaj ąc w imieniu i na rzecz
(pełna nazwa wykonawcy / wykonawców)

(adres siedziby wykonawcy / wykonawców)
NIP:

REGON:

Tel •

Faks:

e-mail:
Nawiązuj ąc do zapytania ofertowego dotyczącej emisji 8 ogłosze ń prasowych w ramach promocji projektu
współfinansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 — 2013:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cen ę netto

zł,

słownie złotych .
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT

% w kwocie

zł,

Cena przedmiotu zamówienia brutto wyniesie

zł,

Cena przedmiotu zamówienia za 1 ogł oszenie (format 'A strony A3) wyniesie

zł brutto

Cena przedmiotu zamówienia za 1 ogł oszenie (format 2 strony A3) wyniesie

zł brutto

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest cen ą obejmuj ącą wszystkie koszty.
2. Oświadczam, że zapoznałem si ę z tre ścią Zapytania ofertowego oraz zdoby łem informacje potrzebne
do prawidłowego przygotowania oferty.
3. Posiadam/y uprawnienia do wyst ę powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
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4. Oświadczam/y , że spełniamy warunki okre ś lone w zapytaniu ofertowym , w szczególno ści
posiadam/y uprawnień do wykonania okre ślonych działalności, dysponujemy odpowiednim zapleczem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5. Znajduj ę się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej wykonanie zamówienia.
6. Nazwisko i stanowisko s łużbowe osoby upoważnionej przez Wykonawc ę do kontaktów z
Zamawiającym:
tel..
7. Moja oferta (oferta wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i za łącznikami)
składa się z

stron.

., dnia

r.

(podpis wykonawcy)
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Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

, dnia
(miejscowo ść, dnia)

(pieczątka )

Oświadczenia o braku powi ąza ń mi ędzy oferentem a Zamawiaj ącym

Oświadczam, że między mną (nami) a Zamawiaj ącym nie zachodz ą żadne powiązania
kapitałowe lub osobowe polegaj ące w szczególno ści na:
Nsir
- uczestniczeniu w spó łce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz ądzaj ącego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w zwi ązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewie ństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Świadomi/y odpowiedzialno ści karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za sk ładanie fałszywych zezna ń oświadczam/y, że
powyższe informacje s ą zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis Oferenta
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