PROJEKT: „WYMIANA TABORU MZK W KROTOSZYNIE NA AUTOBUSY NISKOEMISYJNE,
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH ORAZ INNE INWESTYCJE W OBSZARZE TRANSPORTU MIEJSKIEGO”
Krotoszyn, 02.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwi zku z realizacj Projektu w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3
„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w
obszarze transportu miejskiego” WRPO na lata 2014-2020.

1. ZAMAWIAJ CY
Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
NIP: 621-17-77-881 REGON: 301004083
tel./fax (62) 725 31 22
e-mail: mzk@krotoszyn.pl

www.mzk.krotoszyn.pl

2. PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami.) zwracamy się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym n/wym. Zamówienia
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby
Zamawiaj cego kalendarzy na 2018 rok. Kalendarze są przeznaczone do dystrybucji na stoisku
informacyjno – promocyjnym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. podczas
festynu miejskiego w Benicach który odbędzie się 09.07.2017 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kalendarz ścienny jednodzielny
Nakład: 4.500 szt.
Wymiar kalendarza:


307 mm x 485 mm (szer. x wys.)



dopuszczalne odchylenie od podanych wymiarów wynosi +/- 5 mm



druk kolor CMYK + folia błysk



otwór umożliwiający powieszenie kalendarza,
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Plecki kalendarza:


z miejscem na informacje pod kalendarium

Projekt graficzny główki/plecków:


przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie:
o

materiałów częściowo przekazanych przez Zamawiającego (załącznik 1),

o

materiałów pozyskanych samodzielnie przez Wykonawcę (np. zdjęć, grafik,
rysunków)

o

grafiki przygotowanej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym

Kalendarium:


kalendarium zadrukowane jednostronnie, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim
(dodatkowo w języku angielskim i niemieckim), podwójne imiona, kolorystyka czarnoczerwona z oznaczonymi na czerwono datami wskazującymi niedziele i święta polskie,



kalendarium na spirali, kolor biały, oczka 3:1



kalendarium składające się z 15 kartek,
o

12 pierwszych kartek: miesiąc bieżący oraz w dolnej części kalendarium głównego
miesiąc poprzedni i następny,

o

1kartka: rozkład jazdy MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (druk: jeden kolor)

o

2 kartki zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji
zbiorowej w MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (druk: jeden kolor)

Dodatkowe informacje:


pasek przezroczysty wokół kalendarza z przesuwanym okienkiem służącym do
zaznaczenia dnia bieżącego,

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
06.07.2017 r.
5. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Oferty będą wybierane według następujących wag:
Cena – 100 %

Cena – maksymalnie 100 punktów

Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom zostanie wyliczona według wzoru:
C=

najniższa cena netto ofertowa
cena netto oferty badanej

x 100
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6. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
a) Oferty można przesłać na adres: mzk@krotoszyn.pl lub dostarczyć w wersji wydruku
do siedziby Zamawiającego (ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn).
b) Termin składania ofert do dnia: 09.06.2017 r. godz. 800.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
f) Oferta musi zawierać:


wartość netto i brutto w PLN za całość zamówienia.



do złożenia oferty trzeba użyć formularza ofertowego – załącznik 2



wizualizację materiału promocyjnego (zdjęcie lub obraz graficzny oferowanego
produktu), wskazanym jest, jeżeli jest to możliwe technicznie, aby na propozycji gadżetu
były umieszczone wymagane logotypy.

g) Termin płatności: 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego.
h) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
i)

Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania.

j)

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
i udzielenia wyjaśnień: Grażyna Helińska, tel. (62) 722 78 35, ksiegowamzk@o2.pl

7. POWIADOMIENIE O WYBORZE:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie internetowej
www.mzk.krotoszyn.pl 09.06.2017 r. oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
8. INFORMACJA DODATKOWA:
W celu spełnienia wymogów zasady konkurencyjności mając na uwadze zapewnienie
zachowania uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców z możliwości realizacji
zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami
upoważnionymi
wykonującymi

do
w

zaciągania
imieniu

zobowiązań w

beneficjenta

imieniu

czynności

beneficjenta

związane

z
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lub osobami
przygotowaniem
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i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:


uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;



pozostawanie 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.

W celu potwierdzenia braku powi zań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej potencjalny
wykonawca doł cza do oferty oświadczenie o braku występowania ww powi zań. (Załącznik 3)

9. ZAŁ CZNIKI:
Załącznik 1 – Logotypy
Załącznik 2 - Wzór formularza ofertowego – do wypełnienia
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku występowania powiązań – do wypełnienia
Załącznik 4 – Wzór umowy
Załącznik 5 – Protokół zdawczo – odbiorczy
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Załącznik 1
LOGOTYPY
W motyw graficzny kalendarza będzie wkomponowana właściwa wizualizacja z nadrukiem:


Nazwa, dane adresowe i logo Zamawiającego



zdjęcie dowolne ale musi być związane z MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (np. nasze autobusy,
budynek itp.)



hasło: „Chroń środowisko – korzystaj z komunikacji zbiorowej i transportu niezmotoryzowanego”



tytuł Projektu: „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa
ci gów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”



znaku Projektu WRPO 2014 – 2020 tj. umieszczenia na kalendarzach w widocznym miejscu
znaków graficznych i logotypów oraz sloganu, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, oraz
kartą wizualizacji WRPO na lata 2014 - 2020 które dostępne są na stronie:
o

http://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznan-zasady-promowania-projektu-2

zwierająca:


Logo Unii Europejskiej wraz ze sloganem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Logo znaku marki Fundusze Europejskie ze sloganem Program Regionalny



Herb Województwa Wielkopolskiego ze sloganem Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Przykłady zestawienia znaków:
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OFERTA

Załącznik 2
DANE WYKONAWCY

______________________________________________________________________________________________________________

pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
ulica nr domu

miejscowość

kod pocztowy

______________________________________________________________________________________________________________
telefon
e-mail

NIP _________________________________ REGON _____________________________________
Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i
dostarczenie kalendarzy na 2018 rok, składamy niniejszą ofertę.
Przedmiot zamówienia

j.m.

ilość

szt.

4.500

Cena netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Zaprojektowanie,
wykonanie i dostawa
kalendarzy na 2018 rok.

*Podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty zamawiającego związane z realizacją usługi na
przedstawionych warunkach.
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawie zamówienia: …………………………
………………………….….. tel.: .…………………….…… e-mail:…………………..….……………

Ponadto oświadczam, że
1. Ofertę składam na podstawie informacji zawartych w zapytaniu ofertowym, do którego nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń.
2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych przez Zamawiającego.

_______________________
Miejscowość

____________________
data

______________________________
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik 3

Oświadczenie o braku występowania powi zań

Oświadczam, iż, nie jestem powiązany z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:


Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



Pozostawienie 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.

Oświadczam o braku występowania ww. powiązań.

……………………………………………..
Data i podpis Oferenta
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Załącznik 4

WZÓR

UMOWA NR

……………….

zawarta w dniu ………..…..….. 2017 r. pomiędzy :
Miejskim Zakładem Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , z siedzib ul. Kobierska 5,
63 – 700 Krotoszyn, NIP 621-17-77-881 , REGON 301004083 reprezentowanym przez :
1) Prezesa Zarządu – Wiesława Wojciecha Gałęskiego
2) V-ce Prezesa – Grażynę Helińską
zwanym dalej „Zamawiaj cym”
a ...............................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1)……………………………….
wyłonionym w trybie zapytania ofertowego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została
uznana za najkorzystniejszą.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przeniesienia na Zamawiającego własności
przedmiotu umowy tj. kalendarzy na 2018 rok w ilości 4.500 sztuk.
2. Przedmiot umowy powinien być zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem wymagań
Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie realizacji zamówienia uwzględnił przesłane
przez Zamawiającego projekty graficzne przedmiotu umowy wymienionego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w wymienionych
w punkcie 3. projektach.
5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji do projektów
Wykonawca uwzględniając je zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania wniesionych poprawek lub modyfikacji, poprawione projekty do
zaakceptowania.
6. Zaakceptowanie przez Zamawiającego projektów nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia
przedstawienia projektów do zaakceptowania przez Wykonawcę. Zamawiający może również
zaakceptować projekty przesłane do wybrania w przypadku gdy będą w pełni spełniać jego
oczekiwania, w przeciwnym przypadku zastosowanie będzie miał ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
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§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego
projektem w trybie opisanym w § 1 ust. 4-6.
2. Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności
zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.
3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:
a) Wiesław Wojciech Gałęski – Prezes Zarządu
b) Grażyna Helińska – V-ce Prezes
4. Osobą/osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest/są:
a) ……………………………………………………..
5. Wykonawca

dostarczy

na

własny

koszt

przedmiot

umowy

do

dnia

06.07.2017r.

do siedziby Zamawiającego.
6. Dostarczenie przedmiotu zamówienia Strony potwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym,
stwierdzającym zgodność jakościową i ilościową przedmiotu umowy z warunkami umowy.
7. Niedostarczenie przedmiotu umowy i brak protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie do
dnia 06 lipca 2017 roku upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania
umowy materiałów, informacji i dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień
związanych z realizacją przedmiotowej umowy.
§4
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców
w całym zakresie przedmiotu zamówienia.
§5
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości …. zł netto
(słownie: ……………………. 00/100) zwiększone o podatek VAT wg stawki 23 %.
2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie bez zastrzeżeń odbioru
przedmiotu zamówienia stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………….,
w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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PROJEKT: „WYMIANA TABORU MZK W KROTOSZYNIE NA AUTOBUSY NISKOEMISYJNE,
BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH ORAZ INNE INWESTYCJE W OBSZARZE TRANSPORTU MIEJSKIEGO”
§6
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 art. 5 Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 2 ust. 7 Zamawiający ma prawo
naliczyć wykonawcy koszt umowy w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. W wypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5 ust. 1,
b) Ponownego wykonania przedmiotu umowy, na własny koszt, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania do ponownego wykonania przedmiotu umowy.
4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy znajdują zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
§8
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Strony przede wszystkim
na drodze polubownej.
2. Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty
zgłoszenia sporu przez Stronę.
3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory
powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJ CY

…………………………………………

WYKONAWCA

………………………………..
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Załącznik 5

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Protokół

spisany

dnia

……………………

2017r.

w

………………………………,

na okoliczność zaprojektowania, wykonania i dostarczenia kalendarzy na 2018 rok - materiałów
informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na
autobusy niskoemisyjne, budowa ci gów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze
transportu miejskiego.” na podstawie …………………………………………………………… .
(numer faktury VAT)

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Zamawiaj cy: Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn

Reprezentowani przez:
- Wykonawca: ………………………………………………………………………………………
- Zamawiający: ……………………………………………………………………………………...
Przedmiot zamówienia:


Kalendarze na 2018 rok – 4 500 sztuk,

Odbiorca przyjmuje pod względem jakościowym i ilościowym przedmiot dostawy/zamówienia.
Protokół sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

………………………………………..

ZAMAWIAJ CY

……………………………………
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