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Marianowo, dnia 21.11.2012 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
tel/fax 91 578 25 18 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
www: lgr-sieja.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 15/2012 
na zestawy wystawiennicze dla Stowarzyszenia „SIEJA” 

 
 

Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia są zestawy wystawiennicze dla Stowarzyszenia „Sieja”.  

Operacja realizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w 
zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) 
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 2012. Program 
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007- 2013”. 
  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 pn. Oferta cenowa – 
na usługę w zakresie wykonania zestawów wystawienniczych.   
Zapytanie dotyczy zestawów wystawienniczych w ilości 12 kompletów (dobrej jakości, 
trwałych) składających się z rollupa dwustronnego o wymiarach 100x210cm i trybunki wraz 
z nadrukami wg projektów wykonanych przez Zamawiającego.  
  

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 
 

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci 
którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

5. Termin realizacji całości zamówienia  do 5 dni od momentu dostarczenia projektów.  
 

6. Cena powinna zawierać koszt transportu całości zamówienia do siedziby Zamawiającego - 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo 
 

7. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Oferentem po wyborze oferty. 
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III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę do 28.11.2012 r. do godz.1515. 
Oferta powinna zawierać: 
- datę sporządzenia, 
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
- zestawienie tabelaryczne kosztów wg załączonego wzoru,  
- zdjęcia ( wizualizacje)  i wymiary oferowanych artykułów, referencje, opis jakości itp  

  
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej wg wzoru, podpisana i przesłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl lub 

przesłana pocztą (tradycyjną, kurierem), lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie 

„SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo do dnia do 28.11.2012 r. (środa) do godz.1515. 
 

V. OCENA OFERT i  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i dokonana wyboru do 30 listopada 2012r..      
Kryterium oceny jest w 90 % cena w 10 % indywidualne wrażenia dokonujących wyboru.  
Zamawiający zastrzega sobie prawno nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
1. oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zgodnie  

zamówienia z oczekiwaniami otrzyma 90% (90 pkt). 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
Wartość punktowa = 90 x (Cmin/Cb), gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb – cena oferty badanej. 
 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. kryterium 
wynosi 90 pkt. 
 
2. za kryterium odczucia estetyczne, funkcjonalność, jakość proponowanego modelu,  

referencje oferent może otrzymać maksymalnie 10 % (10 pkt).  
 
Kryterium będzie oceniane na podstawie ocen indywidualnych dokonujących wyboru            
(średnia arytmetyczna ocen) w zakresie: wygląd i jakość 1- 3 pkt, funkcjonalność 1-3 pkt, 
referencje 1-3 pkt , rekomendacja oceniającego 0-1pkt. 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 
informację na stronie www.lgr-sieja.pl. Oferent  wybranej oferty zostanie zawiadomiony za  
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. 
 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
W przypadku pytań dodatkowych  informacji udziela kierownik biura Stowarzyszenia „Sieja” 
Elżbieta Wojdowska  nr telefonu 91 578 25 18, kom. 883 602 959. 
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- WZÓR OFERTY- 
 

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

(pieczęć oferenta z adresem)                                                                   (miejscowość, data) 
 

Tel………….. e-mail ………………………. 

NIP ………………… REGON …………… 

                                                                                                                                       Stowarzyszenie „SIEJA” 
                                                                                                                                                                         ul. Mieszka I 1 
                                                                                                                                                                       73-121 Marianowo 

 
OFERTA CENOWA na usługę w zakresie wykonania zestawów wystawienniczych 

 

Rodzaj usługi i określenie  minimum jakościowego 
 
 

Ilość Cena jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Łączny koszt 
netto (cena 
jednostkowa netto  
x ilość) 

Łączny koszt 
brutto  
(cena jednostkowa 
brutto  x ilość)  

 Rollup dwustronny o szerokości  100 cm z wydrukiem i 
gwarancją na 2 lata 
• konstrukcja: grube aluminum 
• wymiar grafiki: 2 x 100x200cm 
• baner o gramaturze 420 g bez zwijania boków 
• zadruk: eco Solwent 720dpi 
• górna listwa: zatrzaskowa 
• torba transportowa 
Uwaga: projekt własny Zamawiającego 
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Trybunka składana  z profili aluminiowych, anodowanych  z 
blatem z płyty meblowej i wydrukiem, zadruk na folii 
zabezpieczonej laminatem wg projektu Zamawiającego.   
 
Wymiary trybunki  zbliżone do:  szer.90, wysokość 95 cm 
głębokość 65 cm 
Torba transportowa. 
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ŁĄCZNY KOSZT USŁUGI  

 
X 

 
X 

  

 
Uwaga: Cena zawiera koszt transportu całości zamówienia do siedziby Zamawiającego - Stowarzyszenie „SIEJA”;  
ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo 

 
 

Inne informacje:    
 

1. w załączeniu zdjęcia (wizualizacje) oferowanych artykułów, wymiary, 
2. referencje jeśli oferent posiada, 
3. opis jakości, jeśli jest wyższa niż określone minimum. 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..……………………….. 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty 


