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V Wojewódzki Urząd Pracy UNW
v w Rzeszowiefundusz'

Przemyśl, dnia 05.01.20I8r.

(pieczęć Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nrl.8.2.RPOWP.2018

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu
przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na materiały szkoleniowe opisane

poniżej:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp

Różny sprzęt i artykuły biurowe CPV 30190000-7
1. Zestaw szkoleniowy:
Format: Teczka A4

Zawartość teczki: długopis + notes A5
Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym
Tekst na teczkę i notes (okładka): tytuł projektu: „Aktywny Przemyśl 2014-2020"
(środkowa część teczki) Logo na teczce:

PODKARPACKIE

Logo na długopisie:

oraz tekst: www.projekty.mops.przemysl.pl naniesione w sposób trwały.
Opakowanie zbiorcze: karton

Kryterium oceny ofert:
Kryterium I: cena (wartość brutto ogółem) 70%
Liczba punktów =najniższa cena oferty bruttox 100x70%
cena oferenta brutto
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Kryterium II: czas wykonania usługi 30%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób;
-do 7 dni od dnia wyboru Wykonawcy - 30 pkt.
-od 8 do 14 dni od dnia wyboru Wykonawcy — 20 pkt.
-powyżej 14 dni od dnia wyboru Wykonawcy - 10 pkt.
Liczba punktów =

liczba punktów uzyskanych przez ocenianego Wykonaw
czas realizacji usługi
maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca
za czas realizacji usługi

OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + kryterium II
1.Wybrany wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze
wzorami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
2.Wybrany wykonawca jest zobowiązany w ramach usługi zapewnić dostawę i pokryć
jej koszt.
3.Logotypy powinny być w kolorze czarno-biały negatyw.
4.Logotypy mają być zgodne z :
4.1.Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji
4.2.Księgą znaku województwa podkarpackiego
4.3.Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków

programu polityki spójności na lata 2014-2020
4.4.Księgą znaku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
5.W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://rpo.podkarpackie.pl/ oraz
u Zamawiającego.
6.Zestawy materiałów szkoleniowych będą dostarczane w terminie;
a) termin dostawy: 22.01.2018 r. - 33 zestawy.
7.Faktury/rachunki za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawione będą przez
Wykonawcę w dwóch częściach tj. jedna faktura VAT za 15 zestawów oraz druga
faktura VAT za 18.
Uwagi: Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.
Osoba do kontaktów z Wykonawcami: mgr Bogusław Trojnar tel.: 016 675-05-60 wew.12
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie do dnia 16.01.2018 r. do godziny 8:30
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
Zaklejoną kopertę należy zaadresować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl
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Materiały szkoleniowe dla uczestników/czek projektu „Aktywny Przemyśl 2014-2020"

mgr Ę&ficta Herbut

Załączniki:
1.Formularz ofertowy - wg zat. Nr 1

2.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - wg zał. Nr 2
3.Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych - wg zał. Nr 3
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