Wrocław 18.03.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych (zwana
dalej Fundacją) z siedzibą przy ulicy Górczyńskiej 44/4, 60-132 Poznań reprezentowana
przez Pana Mateusze Sikorę.
I Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu
Rybackie dziedzictwo kulturowe od kuchni. Oferta obejmuje graficzne przygotowanie
plakatów w formacie a3, ulotek w formacie a5 oraz zaproszeń w formacie DL.

II W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
Posiadają umiejętności z zakresu tworzenia grafiki komputerowej w tym obsługi
niezbędnych w tym celu programów graficznych.

III Kryteria oceny oferty
Kryteria oceny oferty: cena (brutto) – 90% znaczenia (90 pkt.)
termin płatności za zlecenie 10% znaczenia (90 pkt.):
7-14 dni – 5 punktów
14-21 dni – 8 punktów
Ponad 21 dni – 10 punktów
RAZEM: 100 punktów
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
IV Termin składania oferty
10 dni roboczych od dnia opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej
Fundacji. Oferty mogą być składane do dnia 2 kwietnia 2019 roku do godziny 8:00. W
przypadku modyfikacji zapytania ofertowego termin zostanie przedłużony do 10 dni
roboczych od dnia przekazania informacji o dokonanej modyfikacji
V Informacje o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo:
W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców oferent nie może być
powiązany z Fundacją Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych osobowo
lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym

nie otrzymania żadnej oferty. Przez

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji lub osobami
wykonującymi
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przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI Informacja o unieważnieniu postępowania
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
postępowania zostaje unieważnione.
VII Dodatkowe informacje

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę należy wysłać na adres fcirim@gmail.com
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postępowania wyznaczony jest Pan Piotr Oleksy, e-mail: poleksy86@gmail.com
W celu udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Oświadczenia o spełnianiu wszystkich warunków udziału w
postępowaniu.

