„Na lepszy Start – ECDL Start dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku plakatów
Dotyczy: zapytania ofertowego w ramach projektu pt. „Na lepszy Start - ECDL Start
dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych” nr WND-POKL.09.06.02-22-113/12,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,
Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2.
Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2013 r.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wydruk plakatów na potrzeby
szkoleń informatycznych realizowanych w ramach projektu „Na lepszy Start - ECDL Start dla
pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych”.
Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13 kwietnia 2013 roku do godz. 10.00 zgodnie
z załączonymi dokumentami na adres Biura Projektu: biuro@sqlmed.eu lub osobiście.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYDRUKU PLAKATÓW
1. Zamawiający
SqlMed s. c. Wojciech Bladowski, Hanna Olech, Tomasz Kołodziejczak
80-320 Gdańsk, ul. Opata J. Rybińskiego 24,t
el.: (58) 320-06-80
e-mail: biuro@sqlmed.eu
strona internetowa: www.sqlmed.eu
2. Przedmiot zamówienia wraz ze szczegółowym opisem
Przedmiotem zamówienia jest wydruk plakatów - opis przedmiotu zamówienia wg
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 22100000-1) w ilości 50 sztuk, zgodnie
z poniższymi wymaganiami:
- 25 sztuk formatu A3
- 25 sztuk formatu A1
- papier: satynowy 200 g
- druk wielkoformatowy: 4x0
Zapytanie nie dotyczy i nie zawiera opracowania graficznego plakatów i ulotek. Wzory
zostaną dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: kwiecień 2013 rok.
4. Termin złożenia oferty
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Termin złożenia oferty upływa dnia 13 kwietnia 2013 roku o godz. 10:00. Podpisaną ofertę
należy przesłać faxem na numer +48 58 524-19-80, bądź na adres mailowy biuro@sqlmed.eu
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Opata J. Rybińskiego 24 w Gdańsku.
5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
- 100% cena. Cena – waga 100% (1% = 1 pkt.)
Najwyższą (maksymalną) liczbę punktów za kryterium cena otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę, a każda następna oferta oceniona zostanie zgodnie ze wzorem: Liczba
punktów oferty = cena oferty najniższej x 100/ cena oferty ocenianej
6. Procedura składania ofert:
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności w rozumieniu aktualnie obowiązujących „Zasad finansowania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
2.Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.Oferta Oferenta (Zał. 1) oraz Oświadczenie (Załącznik nr 2), powinny zostać dostarczone
osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Opata J. Rybińskiego 24 w Gdańsku, pocztą
tradycyjną, kurierem lub e-mailem na adres: biuro@sqlmed.eu
7. Ogłoszenie wyników postępowania:
1. Oferenci, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, zostaną zawiadomieni
o wyborze.
2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie
będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie składania
ofert, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę, albo jeśli podmiot składający ofertę nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania
w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 01.04.2013 r.

FORMULARZ OFERTY
Pełna nazwa składającego ofertę:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wydruku plakatu z dnia 1 kwietnia 2013 r. Składam
ofertę na kwotę w wysokości ……………… zł brutto (słownie: ……………………) za wydruk 25 sztuk
plakatów formatu A3 oraz 25 sztuk plakatu formatu A1, łączna ilość sztuk 50.

Równocześnie oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz znajduję się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data i miejsce……………………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej ………………………………

Pieczęć firmowa …………………………………………………
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 01.04.2013 r.

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE
nie jestem/śmy powiązany/ni osobowo i kapitałowo z SqlMed s. c. Wojciech Bladowski, Hanna
Olech, Tomasz Kołodziejczak , osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SqlMed
s. c. Wojciech Bladowski, Hanna Olech, Tomasz Kołodziejczak lub osobami wykonującymi w imieniu
SqlMed s. c. Wojciech Bladowski, Hanna Olech, Tomasz Kołodziejczak czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.

……………………..…………………………
Data i podpis Oferenta
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