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ZAPYTANIE OFERTOWE

2/SOS/2019/SOSRESCUE

w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00

„SOS - rescue - the training center for organizing and operating cross-border rescue

actions”.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEJ:

Fundacja SOS - na ratunek

KRS: 0000649041; NIP: 6871962774

ul. Mickiewicza 49; 38-500 Sanok

Adres e-mail: pbu@sos-naratunek.pl

Adres strony www: http://sos-naratunek.pl/

a) Osoby uprawnione przez Zamawiającą do kontaktu:

Jan Balicki

      Telefon: +48 690 937 996

      Adres e-mail: pbu@sos-naratunek.pl

      Godziny pracy 9.00 – 15.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy)

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

a) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania

ofertowego zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień

publicznych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej stosowanym przez

Fundację SOS – na ratunek.

b) Zamówienie będzie realizowane ze środków ENI w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, https://www.pbu2020.eu/pl .

c) Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzone jest w języku

polskim.

d) Zapytanie ofertowe umieszczono na stronach www:

 http://sos-naratunek.pl
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej oraz jej instalacja

we wskazanym miejscu przy nowym ośrodku szkoleniowym w Równi w Gminie Ustrzyki

Dolne.

Obowiązkowe elementy graficzne i informacyjne oraz parametry techniczne zawarte

są w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Przykładowy wzór tablicy oraz logotypy w różnych formatach i wielkościach znajdują się w

Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania

ofertowego.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY

Oferty Wykonawców muszą spełniać:

a) kryterium jakościowe (parametry) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

b) zawierać co najmniej jedną wizualizację tablicy,

c) zawierać cenę brutto (podaną w PLN) obejmuje wszystkie koszty związane z

realizacją przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na wysokość ceny, w tym:

opłaty, podatki (również podatek VAT), przygotowanie wizualizacji, transport i

montaż tablicy.

Oferty spełniające powyższe kryteria są wybierane pod względem najkorzystniejszej ceny

brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2019 roku o godz. 23:59.

b) Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe można składać drogą

elektroniczną na adres e-mail:

pbu@sos-naratunek.pl

c) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającej

na wskazany adres elektroniczny.

d) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
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e) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

a) Oferta powinna zawierać:

i. Opis proponowanego przedmiotu zamówienia, jego parametrów zgodnych z

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, cenę brutto

(podaną w PLN) oraz co najmniej jedną wizualizację tablicy w formie PDF lub JPG.

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

c) Oferta może być przygotowana w formie elektronicznej – e-mail i/lub załącznik własny

(w formacie PDF).

d) E-mail z ofertą powinien być zatytułowany: 2/SOS/2019/SOSRESCUE

e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEJ Z WYKONAWCAMI

Kontakt Wykonawców z Zamawiającą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres email: pbu@sos-naratunek.pl

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a) Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

b) Zamawiająca dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego

bez podania przyczyny.

c) Wykonawca poprzez złożenie oferty akceptuje 7-dniowy termin płatności od dnia

zakończenia montażu tablicy.

d) Faktura/rachunek powinna być wystawiona w dacie zakończenia montażu tablicy.

9. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

2. Załącznik nr 2 – logotypy i wzory.


