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        Kielce dn.21.02.2020 r. 

Rozeznanie rynku numer 5.2020.67 
na materiały dla uczestników projektu  

I. Postanowienia wstępne 

Rozeznanie rynku odbywa się w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020;  Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 

RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu 

do zatrudnienia; Poddziałanie RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

II. Zamawiający: 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

ul. Krakowska 8/0 lok. 105 

25-029 Kielce 

III. Przedmiotem rozeznania rynku jest niżej wymieniony komplet materiałów 

promocyjnych (wraz z opracowaniem projektów do nadruku) wraz z dostawą: 

1.  Notes A4  -  50 kartek  druk 4+0   

Klejony grzbietowo po krótszym boku 

Nadruk - na jednej stronie każdej kartki, w nagłówku umieszczone: znak Funduszy 

Europejskich (Program Regionalny), barwy RP, herb województwa świętokrzyskiego 

oraz znak Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), w stopce umieszczony 

napis Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Projekt realizowany w ramach współfinansowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Ilość: 400 szt. 

2. Długopis z grawerem:  

Orientacyjny nadruk: loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Herb 

Województwa Świętokrzyskiego i UE Europejski Fundusz Społeczny 

Ilość: 400 szt. 

3. Teczka A4 z gumką biała miękka druk 4+0 

Papier kreda 350g/m 

Orientacyjny nadruk: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Polski, Herb 

Województwa Świętokrzyskiego i UE Europejski Fundusz Społeczny + logo Podmiotów 

realizujących projekt  + logo projektu 
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Ilość: 400 szt, 

4. Trójkolorowy zakreślacz 

Zakreślacz w kształcie trójkąta z końcówkami ściętymi w różnych kolorach 

Orientacyjny nadruk: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Polski (w 

przypadku nadruku w kolorze), Herb Województwa Świętokrzyskiego i UE Europejski 

Fundusz Społeczny 

Ilość: 400 szt. 

Należy pamiętać, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji kolorowej. Nie 

można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Są 

przypadki kiedy nie umieszczamy barw RP (w przypadku niniejszego zamówienia 
barw RP nie można umieścić na długopisie). 

Konkretne logotypy oraz tekst nadruku zostaną dosłane po wyborze 

najkorzystniejszej oferty/ofert. 

Naniesione oznaczenia muszą być wysokiej jakości, tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów 

zarysowań czy ubytków farby lub kształtu, o wysokim nasyceniu kolorów. Zamieszczony nadruk 
musi być czytelny i estetyczny. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych 

od daty otrzymania informacji o wybraniu Jego oferty do przedstawienia projektu graficznego 

wszystkich materiałów celem akceptacji przez Zamawiającego, któremu przysługuje prawo 

wnoszenia poprawek w terminie 1 dnia roboczego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
poprawki w terminie 1 dnia roboczego i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z 
projektem ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

Materiały powinny być dostarczone w nieprzekraczającym terminie: 21 dni od momentu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, na adres Zamawiającego tj. 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej  

Ul. Krakowska 8/10 lok. 105 

25-029 Kielce 

V. Termin i miejsce złożenia oferty 

Zainteresowani realizacją zamówienia prowadzonego w ramach rozeznania rynku powinni złożyć 

ofertę w następujący sposób” 

a) drogą elektroniczną (skan wymaganych dokumentów) na adres e-mail:  

biuro@fundacja-cel.pl 

b) drogą pocztową/osobiście na adres: Fundacja Centrum Europy Lokalnej 

         ul. Krakowska 8/10 lok. 105 25-029 Kielce 

 

mailto:biuro@fundacja-cel.pl
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do dnia 28.02.2020 r. do godz. 11.00 

VI. Z rozeznania rynku wyklucza się Wykonawców, którzy nierzetelnie wywiązali się z 

jakiejkolwiek wcześniej zawartej umowy z Fundacją Centrum Europy Lokalnej. 
VII.  Sposób przygotowania Oferty: 

 Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, 

 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, 

 Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, 
 Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

VIII. Ocena oferty: 

Kryteria wyboru oferty: cena brutto oferty–90pkt, aspekt społeczny –10 pkt 

Punktacja dla kryterium cena brutto oferty wyliczana będzie według następującego wzoru P1 –
90 pkt. 

Cmin  

P1= --------x 90 

Co 

gdzie: 

Cmin: najniższa cena brutto 

Co: cena badanej oferty 

Punktacja aspekty społeczne: realizacja zamówienia przez Podmiot Ekonomii Społecznej – 10%. 

Wykonawca będący podmiotem Ekonomii Społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 otrzyma dodatkowe 10 pkt. Na potwierdzenie warunku należy złożyć wydruk 
z KRS.  

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o 

uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenia wyjaśnień. 

3. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę 
wybranego do realizacji Zamówienia. 
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4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie o tym 
poinformowany w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych 

złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako 
najkorzystniejsza uchyli się od realizacji Zamówienia. 

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się 

drogą mailową lub telefonicznie: 

Osoba upoważniona do kontaktu: Monika Trela – tel. 41 230-23-10 e-mail: 
m.trela@fundacja-cel.pl 

Postanowienia końcowe 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 

-zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

-zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

-żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 

               

Prezes Zarządu  

Agnieszka Giemza  

                                                                                             

 Załączniki: 

1. Formularz oferty 

 


