Kraków, dn. 15-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polski Karp Sp. z o.o.- Organizacja Producentów
Ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
Tel. 12 623 72 80
biuro@polskikarp.eu
Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Identyfikację graficzną (wizualną) członków organizacji
— dostawę oznakowania gospodarstw rybackich materiałami reklamowymi

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest dostawa 71 kompletów materiałów reklamowych, zapewniających
spójną identyfikację wizualną gospodarstw rybackich — członków organizacji.
Każdy komplet materiałów obejmuje:
- tablicę na spienionym PCV 5x2000x1000 mm z drukiem UV 4/0,
- baner oczkowany 2000 x 1000 mm z nadrukiem solwentowym 4/0,
- flagę-żagiel z nadrukiem 80 x 240 cm,
- 2000 ulotek A5 kreda mat 200g druk 4/4
- 3 fartuchy wodoodporne znakowane nadrukiem 10x10 cm,
- 3 bluzy polarowe z suwakiem i dwoma zapinanymi kieszeniami znakowane haftem w białym kolorze
(do 7 x 4 cm), gramatura 300g.
Dostawa na jeden adres wskazany przez Zamawiającego (oferowana cena musi obejmowad koszty
transportu).
Format oferty:
- dane rejestrowe i kontaktowe oferenta,
- oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych z Polski Karp Sp. z o.o.,
- przedmiot oferty,
- cena netto i brutto 71 kompletów materiałów, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia,
- termin realizacji (nie późniejszy niż 30 listopada 2019 r.).
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium
Waga
1.

Cena netto

100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Cena (netto) oferty- 100% wagi oceny (maksymalnie 100 punktów). Wartość kryterium będzie obliczona według
wzoru (cena netto oferty najtańszej / cena netto oferty badanej) x 100 = liczba punktów dla kryterium cena.
Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium – najkorzystniejsza cena
netto.

W przypadku zmiany zakresu prac, wynikającej z ustaleń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w zakresie operacji objętej wsparciem z PO RYBY 2014-2020, Zamawiający rezerwuje sobie prawo do
renegocjacji zakresu przedmiotu Zamówienia i zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Termin realizacji i rozliczenia: do 31 grudnia 2019 r.
W ramach postępowania wyklucza się możliwośd udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym,
postępowanie zostanie unieważnione.
Zamawiający ma prawo unieważnid zapytanie bez podania przyczyny.
Termin składania ofert upływa w dniu: 26-10-2019 r. o godz. 15:00.

Ofertę należy złożyd: Adres mailowy : biuro@polskikarp.eu *
lub
listem poleconym (decyduje data wpływu**)
na adres :
Polski Karp Spółka z o.o. – Organizacja
Producentów
ul. Józefitów 4/3
30-039 Kraków
lub
faxem :
Tel./fax : 12 623 72 80
lub osobiście
należy podad: adres, adres mailowy, nr fax

(czytelny podpis zamawiającego/osoby
upoważnionej)

* Zamawiający potwierdzi zwrotnie pocztą e-mail fakt wpłynięcia oferty (w ciągu 24 godzin od
otrzymania oferty, w dni robocze lub najbliższego dnia roboczego w przypadku wpłynięcia oferty w
dni wolne od pracy).
** w przypadku wysłania oferty pocztą zaleca się równoczesne wysłanie skany oferty pocztą e-mail.

