
 

 

Poznań, dnia 21.11.2016 r. 

 

Rozeznanie rynku nr 14/WCES/SIEĆ/2016  
dotyczące przygotowania materiałów konferencyjnych  

w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, 
realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+. 

 
Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 
 
 

Informacje ogólne 

 
Zamawiający: 
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka  
Adres: 61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 6/9 
NIP 7822300298 
REGON 634594030 
 
Data publikacji: 2016-11-21 

Termin składania oferty: 22.11.2016 r., godz. 18.00 

W związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” w ramach Poddziałania 7.3.2 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na 
wynajem Sali konferencyjnej.  
 
Tryb udzielenia zamówienia  
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie 
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego www.siecbarka.pl  Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania 
jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- Poddziałanie 7.3.2. 

Opis przedmiotu zamówienia publicznego 

   
Nazwa zamówienia: rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów konferencyjnych dla 100 osób  podczas 
konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, 
realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+. 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
W związku z organizacją przez Sieć Współpracy Barka konferencji sieciującej partnerstwa lokalne „Ekonomia 
Włączenia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zakup materiałów konferencyjnych: 

Kod CPV: 22815000-6   Pełna nazwa: Notatniki 

Kod CPV: 22900000-9  Pełna nazwa: Różne druki 

Kod CPV: 39298100-8  Pełna nazwa: Ramki do fotografii 

 

 100 notatników ekologicznych wraz z kolorowymi kartkami memo wewnątrz i z długopisami, z 
grawerunkiem na okładce zewnętrznej;  

http://www.siecbarka.pl/


 

 

 Wydruk 100 egzemplarzy programu konferencji;  

 Wydruk 50 egzemplarzy materiałów zawierających prezentacje panelistów (20 stron a4); 

 10 ramek na zdjęcia o wymiarach 20cm/30cm. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:  

Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 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, 
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. 
4) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach. 

 

Kryteria oceny oferty 
Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych  

do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna liczba punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena brutto * 100 % 100 pkt 

*Cena brutto to cena jaką Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszego 
zamówienia i oznacza cenę brutto za jeden zestaw materiałów konferencyjnych. 

 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Cena – waga maksymalnie 100% 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 
punktów, gdzie Cmin – najniższa cena spośród ofert, a Cof – cena podana w ofercie. 
 
 

Termin składania ofert 
Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać: 

• Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 



 

 

3. Podpisaną ofertę wraz z ww. załącznikami należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub ofertę 

zeskanowaną przesłać mailem na adres: do dnia 22.07.2016 r. do godziny 18.00. Decyduje data faktycznego 

wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 

5. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl 

 

Określenie warunków zmian umowy 

 
Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz 
FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 
postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
określonego w zawartej z Wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem 
zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 
 

Postanowienia dodatkowe i  końcowe 

  
1. Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego 

rachunku/faktury. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania i zmniejszania zamówienia.  
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" realizowanego w ramach 
Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+. 

5. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów 
realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym uposażonym 
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów 
finansowych. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań odnośnie kwalifikowalności wynagrodzenia 

Wykonawcy, które mogą ulec zmianie i muszą być zgodne ze statusem prawnym na dzień podpisania z nimi 
umów. 

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad. 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z 

Zamawiającym 
 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego nr 14/WCES/SIEĆ/2016 

 
 

Formularz ofertowy 

 
Dotyczący zakupu materiałów konferencyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+. 

Dane dotyczące oferty: 
Odpowiedź na zapytanie: nr 14/WCES/SIEĆ/2016 
Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 
 
Dane Oferenta: 
 

Nazwa Oferenta:  

Województwo:  

Kod pocztowy: .  

Miejscowość:  

Ulica:  

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:  

REGON:  

e-mail do kontaktu:  

Telefon do kontaktu:  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do 
kontaktu z 
Zamawiającym: 

 

 

 Materiały konferencyjne: 
Cena jednostkowa brutto 

 (słownie zł) 

1. 
100 notatników ekologicznych wraz z kolorowymi kartkami 
memo wewnątrz i z długopisami, z grawerunkiem na okładce 
zewnętrznej; 

 

2. Wydruk 100 egzemplarzy programu konferencji (kolor)  

3. 
Wydruk 50 egzemplarzy materiałów zawierających 
prezentacje panelistów (20 stron a4) 

 

4. 10 ramek na zdjęcia o wymiarach 20cm/30cm  

RAZEM  

 
Oświadczenia oferenta: 
Składając ofertę na świadczenie usługi wynajmu sali na potrzeby Projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii 
Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+: 
1) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję 
się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. 

2) Oświadczam/y,  iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

3) Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia wszystkie wymagania postawione przez 
Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu. 



 

 

4) Oświadczam/y,  że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

5) Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6) Oświadczam/y,  iż podane przeze nas dane są zgodne z prawdą i znane  są nam sankcje wynikające z art. 
233 par. 1 kodeksu karnego. 

7) Oświadczam/y,  że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym  nie istnieją wzajemne powiązania osobowe lub 
kapitałowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 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, 
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 
e) w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
……………………………………………………………     ………………………………………………………..  

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy 
 
 


