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Kolbuszowa, dnia 14.01 .2020 r.
2P.271.2.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

n, ,.d.ni" pnI
Materialy promocyjne G miny Kolbuszowa :

CzqSi t: reklam6wki itorby promocyjne

Czq6i ll: oprawy kartonowe

l. Zamawiiajqcy:

Gmina Kolbuszowa, ul' obrofic6w Pokoju 2L,36-1-00 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. (17) 2271.-333;
tax. (17) 2272-939; wt

ll. Tryb udlzielenia zam6wienia
zapytanie ofertowe

lll. Nazwa zladania:

Materialy promocyjne Gminy Kol buszowa :

CzqSi l: reklam6wki itorby promocyjne

Czq6i ll: oprawy kartonowe

lV. Rodzajzam6urienia:

dostawa

V. Opis przedmiotu zam6wienia:
t:zQ5e l: reklam6'wki itorby promocyjne:

1' Torby papiero'we 24 cm x 32 cm x 9 cm - z nadrukiem jednostronnym, uszy skrqcane papierowe
- 400 szt.

2. Torby z flizeliny - polipropylenu (torby ekologiczne) 35 cm x 40 cm - z nadrukiem jednostronnym
- 400 szt.

CzqSi ll: oprawy kartorrowe:

1'. Oprawy lkartonowe z tloczeniem Burmistrz Kolbuszowe j, rozmiar 44 - j.Og szt.
2. oprawy twarde z ekosk6rq, z tloczeniem Nagroda Burmistrza Kolbuszowe j, rozmiar 44 - 50 szt.

\A/szystkie materiaty z nadrukiem powinny posiadai dane kontaktowe Gminy Kolbuszowa (dokladny opis
clo uzgodnienia).

Vl. Kryteria oc€flV ofert oraz informacja o wagach punktowych do poszczeg6lnych kryteri6w
oceny:

1. Zama'wiajqcy przy wyborze oferty bqdzie siq kierowal poni2szymi kryteriami okreSlonymi
w spos6b jerdnoznaczny i zrozumialy, umo2liwiajqcy sprawdzenie informacji przedstawianych
przez wykorrawc6w.

a) Nlazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium: 100 %
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Opis sposobu obliczenia punkt6w:

C min

C bad

gdzie

x too%

C min cena ofertowa brutto oferty najtariszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej

w tym kryterium mo2na uzyskai maksymalnie 1OO punkt6w, przyznane punkty zostanE
zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku.

Jezeli zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u zamawiajqcego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, zamawiajqcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i usfug, kt6ry mialby
obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajqc ofertq, informuje
zamawiajqcego, czy wyb6r oferty bqdzie prowadzii do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwQ (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub
Swiadczenie bqdzie prowadzii do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartoji bez kwotv
podatku.

2. Je2eli nie mozna wybrai najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 2e dwie lub wiqcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteri6w oceny ofert, zamawiajqcy spo5r6d tych
ofert wybiera ofertq z najni2szq cenE, a je2eli zostaiy zlo2one oferty o takiej samej cenie,
zamawiajqcy wzywa wykonawc6w, ktorzy zlo2yli te oferty, do zfo2enia w terminie
okre6lonym przez zamawiajqcego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skladajqc oferty
dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych ni2 zaoferowane w zlo2onych ofertach.

Vll. Opis sposobu obliczenia ceny:

a) Podana cena musi byi wyra2ona w PLN (polski zloty). Cena musi uwzglqdniai wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nale2ytej oraz zgodnej z obowiqzujqcymi
przepisa m i rea lizacji przed m iotu za m6wienia.

b) Wartosi oferty nalezy podai netto i brutto z wyodrqbnieniem podatku VAT.
Vlll. Warunki pfatnoSci:

1. PlatnoSi dokonana bqdzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpfywu faktury
VAT do siedziby Zamawiajqcego po odbiorze przedmiotu zam6wienia. Zamawiajqcy przewiduje
platnoSci poSrednie.

Opis sposobu przygotowarnia oferty:
oferta powinna byi sprcrzqdzona na formularzu oferty stanowiqcym zafqcznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale2y zalqczyc:

a) Pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodno5i
z oryginalem przez notariusza) wzglqdnie do podpisania innych dokument6w skfadanych
wraz z ofertq, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokument6w zlo2onych
wraz z ofertq

oferta winna byi napisaner w jqzyku polskim, czytelnq czcionkq w spos6b trwafy.

c

tx.

1)

2)
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3) Wymagany termin zwiqzania z ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna
siq wraz z uptywem terminu skladania ofert.

X. Miejsce, spos6b itermin skfadania i otwarcia ofert:
Oferty w papierowej formie pisemnej nale2y przeslai na adres; Urzqd Miejski w Kolbuszowej,
uf. obroric6w Pokoju 21, 36-too Kolbuszowa lub zlozyi w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 21,36-LOO Kolbuszowa - pok6j nr 13 (sekretariat) w terminie do 2g.ot.2o2or.
do godziny 10:00 z dopiskiem na kopercie oferta na: Materiaty promocyjne Gminy Kolbuszowa:
Czq56 l: reklam6wki i torby promocyjne lub Czq56 tl: oprawy kartonoure (w zale2nosci, na kt6rq
czqSi sktadana jest oferta).

Termin realizacji przedmiotu zam6wienia:
- termin wykonania zam6wienia: od podpisania umowy do 10.03.2020r.

Xll. Informacja na temat zakazu powiqzaf osobowych lub kapitafowych - podstawy wyktuczenia
wykonawcy:

t' W celu unikniqcia konfliktu interes6w, zam6wienie nie mo2e byi udzielone podmiotom
powiqzanym osobowo lub kapitalowo z zamawiajqcym.

2. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajernne powiqzania miqdzy
zamawia.iqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzari w imieniu zamawiajqcego
lub osobami wykonujqcymi w imieniu zamawiajqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lnoSci
na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu co najmniejtO% udzial6w lub akcji,

c) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pefnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiqzku mal2efiskim, w stosunku pokrewiedstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiedstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Xlll. okre6lenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego

t, Zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, kt6rego oferta zostanie wybrana, aby zawarl
z nim umowq w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okre5lonych we wzorze umowy
stanowiEcym zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajqcy z umowy jest tozsamy z jego zobowiqzaniem
zawartynr w ofercie.

3. Zamawiajqcy przewiduje w niniejszym zapytaniu ofertowym mo2liwo5i wprowadzenia zmian
w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowied umownych, kt6re okreSlajq ich
zakres w szczeg6lno6ci mo2liwoSi zmiany wysoko6ci wynagrodzenia wykonawcy, i charakt er oraz
warunki wprowadzenia zmian.

4. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
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Zmiana postanowieri umowy w stosunku do treSci oferty Wykonar,vcy jest mo2liwa poprzez:
zmianq sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmianq zakresu przedmiotu Umowy
zmianq wynagrodzenia Wykonawcy lub
zmia nq; term in u/term in6w o kre6lonych w umowie,

a zmianlr dokonywane sE w celu prawidlowej realizacji zadari objqt'ych przedmiotem umowy
i osiqgnir;cia za m ierzonych przez Za mawiaiqcego rezu rtat6w/ce16w ;

5' Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do treSci oferty wykonawcy jest mo2liwa
w sytuacji, gdy:

1) Nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym wptyw
na realizacjq przedmiotu zam6wienia powodujqca, ze realizacja przedmiotu Umowyw rriezmienionej postaci stanie siq niecelowa. Zmiana tychr przepisdw musi wywierai
bezpoSredni wptyw na realizacjq przedmiotu umowy i moi:e prowadzii do modyfikacji
wyfalcznie tych zapis6w umowy, do kt6rych siq odnosi,

2) wystqpiq uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezale2nymi od Wykonawcy,
kt6re majq wptyw na jako6i realizacji zam6wienia/ uniemo2lira riajq realizacjq zam6wienia w
pierr,votnie okreSlony spos6b,

3) Zmierna ilo6ci dostaw bqdqcych przedmiotem umowy,
6, Nie stanowiq zmiany umowy nastqpujEce zmiany:

1) dany'ch zwiqzanych z obslugq administracyjno-organizacyjnq Umowy, w szczeg6lnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych, numer6w Ntp, REGON, PESEL

4) bqdqce nastepstwem sukcesji uniwersarnej dotyczqcej stron Umowy,
5) zm ia rny Ha rmonogram u rzeczowo-fina nsowego przewidzia nego w Umowie.
6) Wynikajqce ze zmian organizacyjnych po stronie Zamavrriaji7cego lub wykonawcy,

w tyrn w szczeg6lno5ci w jego strukturze organizacyjnej.
7 ' wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq uprzedniej akceptacji stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno5ci, muszq byi dokonane przez umocowanych do
tego przerdstawicieli obu stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno byi poprzedzone
sporzqdzeniem protokolu koniecznosci zawierajqcego min. istotne okolicznosci potwierdzajqce
konieczno6i zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu
umownym.

8' Do um6w w sprawach zam6wieri publicznych stosuje siq przepisy Kodeksu cywilnego.
9' Umowa wymaga, pod rygorem niewaznoSci, zachowania formy pisemnej, chyba 2e przepisy

odrqbne rarymagajq formy szczeg6lnej.
XlV, Podwykonawstwo

Zamawiajqcy nie dopuszcza porJwykonawstwa

)(V. Informacjar o moiliwo6ciskladania ofert czqsciowych
Za mawiajqcy dopuszcza mozliwoji sklada nia ofert czqsciowych,
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XVl. Informacja o zam6wieniach uzupefniajqcych:
Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwoSci udzielenia zam6wieri uzupelniajqcych

XVll. Przesfanki odrzucenia oferty
Zamawierjqcy mo2e odrzuci6 ofertg, je2eli:

1) jej treSi nie bqdzie odpowiadai treSci zapytania ofertowego;
2) zostanie zlo2ona po terminie skfadania ofert;
3) bqdzie niewazna na podstawie odrqbnych przepis6w;

4) nie bqdzie zawierala wszystkich wymaganych przez Zamawiajqcego dokument6w lub
oSwiadczefi.

XVlll. Uniewainienie postqpowania

Zamawiajqcy zastrzega mo2liwo5i uniewa2nienia postqpowania w nastqpujqcych okolicznoSciach:
1) nie ztozono 2adnej ofert;
2) cena n;rjkorzystniejsza oferty przewy2sza kwotq, kt6rq

na sfinansowanie tego zam6wienia;

3) wystqpila istotna zmiana okoliczno6ci powodujqca,2e
wykonarrie zam6wienia nie le2y w interesie Zamawiajqcego,
przewidziei;

XlX. Wyja6nienia treSci zapytania ofertowego
Ka2dy !\'ykonawca moze zwr6cii siq na pi6mie do Zamawiajqcr-.go o wyjaSnienie zapytania
ofertowergo.

Zamawiajqcy niezwlocznie udzieli wyja5nieri, chyba 2e proSba o wyjaSnienie wptynqfa do
Zamawiajqcego na mniej ni2 4 dni przed terminem skladania ofert.
Je2eli pro5ba o wyja5nienie wplynqfa na mniej ni2 4 dni przerd terminem otwarcia ofert
Zamawiajqcy nie bqdzie udzielal wyjaSnieri.

Zmiana zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe mo2e zostac zmienione przed uplywem terminu sktadania ofert. Zamawiajqcy
przedfu2a termin skfadania ofert o czas niezbqdny do wprowadzeniar zmian w ofertach, je2eli jest
to konieczrre z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Informacja o sposobie porozumiewania siq zamawiajqcego z wykonawcami, a takie wskazanie
os6b uprawnionych do porozumiewania siq z wykonawcami
Komunikilcja miqdzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywar siQ zgodnie z wyborem
zamawiajqcego za poSrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2OI2 r. - Prawo pocztowe (j.t. D2.U.2018.2188 ze zm.), faksu lub przy u2yciu
(rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z rlnia 18 lipca 2OO2 r.

o Swiadc:leniu uslug drogq elektronicznq (j.t. D2.U.20t9.1.23 ze zm.\;

2, iezeli zanrawiajqcy lub wykonawca przekazujq oSwiadczenia, rarnioski, zawiadomienia oraz
informacje za po6rednictwem faksu lub przy u2yciu 6rodk6w komurrikacji elektronicznej

Zamawiajqcy mo2e przeznaczy(

provvadzenie postqpowania lub

czego nie mo2na byfo wcze6niej

XX.

XXI.

1.
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq, ka2da ze

stron na 2qdanie drugiej strony niezwfocznie potwierdza fakt ich otrzymania,

3, Zamawiajqcy uznaje, 2e:

pisrno przesfane faksem na numer podany przez Wykonawcq lub Zamiawiajqcego

pisrno przeslane pocztE elektronicznq na adres poda ny przez Wykonawcq lub

Zamawiajqcego

pisrno przestane pocztq na adres podany przez Wykonawcq lulb Zermawiajqcego

zostalo dorqczone w spos6b umo2liwiajqcy zapoznanie siq z treSciq pisma.

4, Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztq elektronicznq powinrna zawierai skan (lub

zdjqcie) pisma z datq i podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zramawiajiqcego.

5. Wykonawca mo2e pisemnie, faksem lub e-mail zwr6cii siq do :ramawizrjqcego o wyja6nienie

tre6ci zapytania ofertowego: fax. t7 2272 939, e-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa,pl

Osoby uprawnione do porozumienia siq z wykonawcami:
- Andrzej Selwa - sprawy merytoryczne -tel. 17 2271333, wew. 229 od porniedzialku do piqtku

w godz. od 8:00 - 15:00.

- Ewelina Wilk - procedura zam6wienia publicznego, e-mail:

zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, tel. (I7) 2271,-333, wew. 350 od poniedzialku do piqtku

w godz. od 8:00 - 15:00.

XXll. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od podpisania umow!' w przypadku, kiedy

zaoferowana cena bqdzie wyzsza ni2 zaplanowane Srodki na realizacjq przedmiotowego

zam6wienia.

XXlll. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 2qdania wyja6nied tre5ci of'erty i zlrc2onych dokument6w

oraz bqdzie mial prawo wezwai do uzupelnienia wymaganych dokument6w, je2eli nie zostanE

zlo2one lub bqdq zawierai btqdy,

W przypadku, kiedy najtarisza oferta nie bqdzie wymagai wyjaSnienia lub uzupefnienia

dokumelnt6w, a wyja6nienie lub uzupelnienie dokument6w przez pozostalych oferent6w nie

bqdzie mialo wplywu na rozstrzygniqcie postqpowania Zamawiajqcy nie bqdzie wzywaf do

wyja6nienia lub uzupelnienia przedfo2onej dokumentacji.

XXIV. Rozstrzygniqcie postepowania i zlecenie realizacji zam6wienia:

W wyniku rozstrzygniqcia postqpowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcq.

Zlo|enie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza prelnq i bezwarunkowq

akceptacjq przez Oferenta wszystkich postanowiefl zawartych w nin. Ziapytilniu.

Je2eli w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia, nie mozna dokonai wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzglqdu na to, ze zostaly zlozone oferty o tal<iej samej cenie, zamawiajqcy

wzywa wykonawc6w, kt6rzy zto2yli te oferty, do zlo2enia w terminie okre5lonym przez

za mawiajqcego ofe rt dodatkowych,
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Wykonawcy, sktadajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowai cen wy2szych ni2 zaoferowane
w zlo2onych ofertach.

Zamawiajqcy zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wsz:ystkich uczestnik6w
postqpowa nia.

XXV. Dokument, kt6rego wz6r stanowi zafqcznik do niniejszego zapytania ofertowego musi by6
sporzqdzony zgodnie z tym wzorem.

f' Kfauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zarnawiajqcych w celu
zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. L i2rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)20i.6/679zdnia
27 kwietnia 20L6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. tJrz. UE L 119 z 04.O5.2016, str. 1),

dalej ,,RODO", informujq, 2e:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzqdzie Miejskim
w Kolbuszowejjest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrodc6w Pokoju 21,36-1"00 Kolbuszowa.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka
ul. Piekarska 15

36-100 Kolbuszowa

e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego /dane identyfikujqce
postepowa nie : nazwa zadan ia :,, Materiaty promocyjne G miny Kol buszowa,,
ZP .27 1.2.2.2020 p rowad zon e w trybie za pyta n ia ofe rtowego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postqpowania;

4. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia
postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5, Obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotyczqcych
jest wymogiem ustawowym okre5lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych
danych wynikajq z ustawy Pzp;

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. l-5 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 u:;t. 2 RoDo;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Panif Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepi.sy RODO;
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8, Nie przysluguje pani/panu:

-w zwiqzku z art. 17 ust. 3 rit. b, d rub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RoDo;
-na podstawie art' 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdvipodstawq prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 5 ust. 1 lit. c RoDo.

Zalqczniki:
- Zalqcznik nr 1 - formularz oferty
- zalqcznik nr 2 - projekt umowv

Bup,tw

Zu"b a


