Wrocław 19.07.2010

Zapytanie ofertowe - porównawcze
( dotyczy zamówienia 110 szt. tablic )

I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
Adres do korespondencji:
Biuro projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”
ul. Wejherowska 28 (II p), 54-239 Wrocław
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja tablic informacyjnych z dostawą do 110 szkół
biorących udział w projekcie „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4. (po 1 szt.) w
obrębie 9 województw (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie,
opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format tablicy 100 x 150cm (pozycja pozioma)
- szyld nad tablicą ok. 25 x 150cm
(integralne miejsce na umieszczenie logo projektu i logotypy UE i POKL)
- korkowa lub pokryta materiałem ułatwiającym wpinanie pinezek
- estetyczna i trwała
- mocowana do ściany
- ilość: 110 szt.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiał w postaci
pliku graficznego w uzgodnionym formacie do umieszczenia na szyldzie.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do szkół: 25.08.2010.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na swoim formularzu.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
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V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana listownie na adres ww. biura lub za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: malaszkola@fala.edu.pl do dnia 10.08.2010 r. wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.08.2010 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena wraz z transportem do szkół - 60%
2 - Trwałość produktu, estetyka, rzetelność wykonania usługi - 40%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
pośrednictwem wiadomości mailowej.

za

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
UWAGA
Zapytanie ma charakter porównawczy ofert i nie stanowi zobowiązania do
zlecenia wykonania usługi
Płatnikiem usługi będą dwa podmioty:
Federacja Inicjatyw Oświatowych za dostarczenie tablic do 62 szkół
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej za dostarczenie tablic do 48 szkół
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Siemież pod numerem telefonu 696-403-863
lub pod adresem email: tomasz.siemiez@fala.edu.pl
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