Sopot, dnia 14.08.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2020.RR.AE.03
Pendrive (pamięć przenośna USB) z logotypami
w ramach Projektu pn. „Azymut. Edukacja”
1.

Zamawiający

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku realizuje projekt pn. „Azymut: Edukacja” nr
PRPM.05.05.00-22-0019/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 05 Zatrudnianie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne i zaprasza do złożenia oferty na
dostawę 240 sztuk pendrive z logotypami na potrzeby realizacji projektu.

2.

Tryb prowadzenia postępowania
Rozeznanie rynku opisane w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Zapytanie
ofertowe
zostało
zamieszczone
https://www.gdansk.pte.pl/edukacja

3.

na

stronie

internetowej

Beneficjenta

Przedmiot i termin realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (240 sztuk):
1. Pendrive (pamięć przenośna USB) 16 GB – usb min. 3.0, kolor dominujący: granat, logo
na pendrive w wariancie minimalnym po jednej stronie pendrive’a w poziomie
ologowanie w wersji penokolorowej/biało-czarnej wzór rozmieszczenie poszczególnych
elementów loga zgodnie z wytycznymi (Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księga
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020 (dokument ten dostępny jest na stronie internetowej pod
adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-ioznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
oraz
https://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu# (3 lub 4 logotypy
obok siebie w zależności od wersji kolorystycznej)

2. Termin i miejsce dostarczenia zamówienia
Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
Termin realizacji i dostarczenia: do dnia 31.08.2020 r

3.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1. Akceptują w całości treść zapytania i nie mają zastrzeżeń - złożenie oferty jest traktowane jako
akceptacja treści zapytania.
2. Spełniają wszystkie kryteria, w tym kryteria jakościowe określone w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym.
3. Posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli
przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. – Zamawiający nie może udzielić
wykonania zamówienia Wykonawcom, który powiązani są z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiazanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające przede wszystkim na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik współki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziału 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 i kurateli.

4. Kryteria oceny

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. CENA – cena netto/brutto w PLN przedmiotu zamówienia – waga kryterium 100 %
Oferty, które spełniać będą wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym,
zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych
kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania
punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą
liczbę punktów.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ceny brutto w PLN – punkty przyznawane w ramach tego kryterium będą przyznawane wg poniższej
formuły:
𝐶=

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎
100%
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena brutto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert, Cena oferty
badanej – cena brutto w PLN badanej oferty.
Uwaga!
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz
zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać
podane w wartościach brutto w PLN.

5. Sposób składania oferty
1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2020 r. do godziny 13:00
2. Oferta może być złożona/przesłana:
drogą elektroniczną na adres: azymut@gdansk.pte.pl w formie skanu z podpisem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego
oznakowania koperty bądź braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów oraz za
złożenie/przesłanie oferty w innym miejscu, niż to wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Informujemy, iż oferty, które dotrą do nas w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1
niniejszego zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zmieszczone na stronie internetowej
https://www.gdansk.pte.pl/edukacja w terminie maks. 4 dni kalendarzowych od ostatniego dnia
składania ofert. Oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku postępowania drogą
mailową.
2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z poniższymi upoważnionymi osobami:
1. Marta Michałowska Tel. +48 606 443 484 Adres e-mail: azymut@gdansk.pte.pl
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

