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Poznań, dnia 20 października 2014 r.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Chłapowskiego 15/1
61-504 Poznań
tel: +48 61 887 11 66 / fax: 61 887 11 66
web: www.spoldzielnie.org
e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Osoba do kontaktu ws. zamówienia: Przemysław Piechocki
tel: (61) 8871166 / e-mail: przemyslaw.piechocki@gmail.com
Wykonawca (oferent):
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu: „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług marketingowych z tworzenia wizerunku, kompleksowej identyfikacji wizualnej i
tworzenia stron internetowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 79342200-5 Usługi w zakresie promocji
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1. Zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów
w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej
oraz jest dostępne w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 15/1
2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.2.
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych, których celem jest kształtowanie spójnego i atrakcyjnego wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako pełnoprawnych i konkurencyjnych
podmiotów rynku gospodarczego. Zakres usługi marketingowej:
 opracowanie logotypu podmiotu;
 przygotowanie papieru firmowego do korespondencji wraz z logotypem;
 opracowanie i uruchomienie strony internetowej podmiotu;
 wykonanie ośmiu stron internetowych do końca 2014 roku;
Beneficjentów usług stanowią podmioty ekonomii społecznej, tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z
późn. zm.), Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Tryb zlecania usług marketingowych: Usługa marketingowa zlecana jest przez Zamawiającego, lecz świadczona na rzecz wskazanego przez Zamawiającego beneficjenta usługi - podmiotu ekonomii społecznej. Zamawiający dostarcza informacje i materiały niezbędne do stworzenia logotypu, papieru firmowego i strony
internetowej podmiotu ekonomii społecznej.
Termin realizacji pojedynczego zamówienia: 2 tygodnie.
Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy (tylko na terenie województwa wielkopolskiego).
Obowiązki Wykonawcy.
Przeprowadzenie usługi marketingowej wymaga zapewnienia przez Wykonawcę:
1) specjalistów uprawnionych do świadczenia ww. usług o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie marketingu, grafiki, informatyki lub innym pozwalającym na realizację zleceń Zamawiającego.
2) zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zleceń i sprawnej komunikacji ze Zleceniobiorcą za pomocą popularnych sposobów komunikacji elektronicznej.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
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V. KRYTERIA FORMALNE WYBORU OFERENTA
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
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IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres zlecania zamówień na usługi marketingowe trwa od momentu podpisania umowy do 31 grudnia
2014 roku.
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posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia;

2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• 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;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu
szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności; w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności.
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VII. SPOSÓB WYBORU OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków w złożonej przez
Oferenta dokumentacji. O zaistnieniu takiej konieczności, Zamawiający powiadomi Oferenta niezwłocznie,
kontaktując się telefonicznie lub mailowo z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu w sprawie oferty. W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi nieprzekraczalny termin
na poprawienie błędów i/lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie odrzuceniem
oferty przez Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.
4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie
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VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2.
3. Referencje .(opcjonalnie)
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przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
5. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści zapytania zostanie odpowiednio wydłużony termin do składania lub uzupełniania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena (100%)
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.
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XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 3 listopada 2014 roku o godz. 15 30. Oferty złożone po tym terminie zostaną
zwrócone bez otwierania. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiającego.
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X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać (warunki minimalne): formularz zgłoszeniowy, uzupełnione załączniki, komplet
dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Oferta
powinna być opatrzona pieczątką firmową, mieć datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących
Oferenta.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem: Oferta – Projekt „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II”. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w
godz. 8.00-15.30 lub przesyłką pocztową na adres Zamawiającego.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania
formy pisemnej.
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Okres związania ofertą: 30 dni.
XII. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2014 roku w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 15:30.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.spoldzielnie.org.

………………………………………………………
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(Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego)
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