Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę roll-up’ów
1. Zamawiający:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 4, 43-190 Mikołów
NIP 635-168-17-50
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i dostawa roll-up’u
Kod CPV: 22462000-6
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków programu INTERREG Europa
Środkowa w ramach realizacji projektu SALUTE4CE.
3.

Opis przedmiotu zamówienia









Ilość: 2 sztuki (o tej samej treści)
Wymiary roll-up’ów: 100 cm szer. x 214 cm wys.
Tkanina do druku: baner o gramaturze minimum 500 g/m2 blockout gładki, mat; bez
efektu zawijania się boków lub falowania materiału
Wydruk jednostronny płaski, pełnokolorowy (CMYK), wysokiej rozdzielczości
Stabilna aluminiowa konstrukcja: składany, aluminiowy maszt; kaseta aluminiowa z
systemem rolującym (samonawijającym), aluminiowa listwa zatrzaskowa
Gwarancja na roll-up: min. 12 mies.
W zestawie pokrowiec z usztywnieniem i uchwytem do transportu (na ramię)
Nadruk zgodny z informacjami i projektem graficznym dostarczonym przez
Zamawiającego (w formacie PDF)

4. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia 2 września 2019 r. do godz. 11.00 wyłącznie na załączonym do
zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1) w następujący sposób:




drogą mailową na adres: k.galej@sibg.org.pl (skan dokumentów podpisanych przez osobę
umocowaną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)
osobiście w biurze Śląskiego Ogrodu Botanicznego, w godzinach od 8.00 do 15.00
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu)

5. Ostateczny termin wykonania zamówienia:
7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru
6. Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto wraz z
dostawą.
Oferta może zostać odrzucona jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów z kryterium oceny, Zamawiający
wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy będą mogli

zaoferować ponownie cenę, z tym że nie może być ona wyższa od ceny zaoferowanej we
wcześniej Ofercie.
7. Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
8. Warunki udyiau w postpowaniu
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą dostarczy przedmiot
zamówienia w zakresie i terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca posiada stosowne środki, narzędzia, materiały, sprzęt oraz personel, które
umożliwią prawidłową i terminową realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z warunkami
określonymi przez Zamawiającego.
3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową
realizację przedmiotu zamówienia.
9. Informacje pozostałe:













Oferty, które wpłyną do biura po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające
stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby Śląskiego Ogrodu Botanicznego w
uzgodnionym terminie.
Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie
stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
Wykonawca jest związany 30-dniowym terminem obowiązywania oferty. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej
zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji
przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej
dokonaniem.
Oferty składane przez Wykonawców są jawne i podlegają udostępnieniu na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu
Informacje dotyczące wyboru oferenta dostępne będą w Biurze Stowarzyszenia oraz zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www.obmikolow.robia.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Galej-Ciwiś tel. 694 803 548 e-mail: k.galej@sibg.org.pl

10. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

