
Zapytanie ofertowe 
 

Kod CPV 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy  

1. Zamawiający: 

Fundacja "Pomoc Polakom Na Wschodzie" 

ul. Jazdów 10A, Warszawa 

NIP 526-21-49-912 

 

Tytuł projektu "Media PLus - Najlepiej po polsku!" Numer projektu 012B/2018 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad 

Polonią i Polakami za granicą. 

2.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa 12 wydań magazynu „Kurier Wileński” zgodnie z następującymi parametrami 

technicznymi:  

- nakład jednego numeru 5.000 egzemplarzy 

- liczba stron jednego numeru 44, w tym 4 strony okładki 

- format 205x272 

- papier - rodzaj i gramatura:  

- środek 52g SCA,  

- okładka Royall Rota 115g 

- pełen kolor (4+4) 

- dostawy każdego wydania magazynu pod adres: ul. Birbyniu 4a, Lt-02121, Wilno, Litwa. Czas dostawy piątek godz. 17.00 

czasu litewskiego tj. 16.00 polskiego. 

 

Termin realizacji zamówienia - do 31.12.2018 r.  

3. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne 

oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

 

Wiedza i doświadczenie:  

Wykonawca/osoba wykonująca przedmiot zamówienia, powinien/powinna posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tylko w takim przypadku Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu).Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i 

doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, 

stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego lub dysponuje kadrą spełniającą wyżej wymienione warunki. 

 

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu ofertowym (Wykaz oświadczeń i 

dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), 

zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”.  

4. Kryteria oceny: 

 

Kryterium: Punktacja: Sposób oceny: 

Cena 100% 0-100 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy przez 100 

5. Termin i sposób składania ofert: 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 r. do godziny 16.00 

Ofertę zgodną ze wzorem należy złożyć wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (wzór oferty). 

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: m.jaglinska@pol.org.pl  

Warunki otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego. W toku badania 

i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-drukowania-i-dostawy-8858
mailto:m.jaglinska@pol.org.pl


Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający 

poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Czas związania ofertą – 30 dni. 

6. Wykluczenia: 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot 

powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Dodatkowe informacje: 

- Informacje można uzyskać pod numerem: +48 22 628 55 57 w. 108 m.jaglinska@pol.org.pl  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

- Zamawiający ma możliwość wprowadzenia istotnych zmian zamówienia/ umowy zawartej w wyniku postępowania. 

- Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 

- Nie przewiduje się składania zamówień uzupełniających. 

 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 

 

  

mailto:m.jaglinska@pol.org.pl


Załącznik 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dot. druku i dostawy 12 wydań magazynu „Kurier Wileński”  

przedstawiam poniższą ofertę: 

 

 

Nazwa usługi  
(A) 

Cena brutto w PLN 

(B) 

Liczba numerów 

(A x B) 

Suma kosztów 

brutto w PLN 

Druk jednego numeru w nakładzie 5.000 

egzemplarzy wg specyfikacji 
 12 

 

Dostawa jednego numeru (5.000 egz)  12 
 

 

SUMA (brutto w PLN) 
 

 

 

 

     

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do Zapytania ofertowego 

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu 

ofertowym. 

2. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, spełniają wszystkie 

wymagania przedstawione w Zapytaniu ofertowym. 

3. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi  

w Zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

zamówienia. 

 

 
........................................................ dnia ….......…. r. 

                      (miejscowość) 

 

............................................................ 

                            (podpis) 

 

  

Wykonawca: 

Nazwa ………………………………. 

Adres siedziby ……………………… 

NIP ………………………………….. 

REGON …………………………….. 

tel. ………………………………………………….….. 

e-mail ………………………………………………….. 



Załącznik 2  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 

Oświadczam, że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, dotyczące  

w szczególności: 

1. posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

........................................................ dnia ….......…. r. 

                      (miejscowość) 

 

 

............................................................ 

                             (podpis) 

 

Załącznik 3  
    

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
    

Oświadczam, że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez: 

1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 

 

........................................................ dnia ….......…. r. 

                      (miejscowość) 

 

............................................................ 

                             (podpis) 

  


