Warszawa, dnia 1 marca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach projektu ”Wsparcie stanowisk pracy w UOKiK w 2019 r. nr POPT.01.02.00-000251/19” na wykonanie wraz z dostawą materiałów promocyjnych (teczki, notatniki,
długopisy, smycze, identyfikatory).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
00-950 Warszawa
pl. Powstańców Warszawy 1
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych:
- teczki 200 szt.,
- notatniki 200 szt.,
- długopisy 200 szt.,
- smycze 200 szt.,
- identyfikatory 200 szt.
Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
39294100-0 materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe.
Teczka: z dwoma skrzydełkami, z nacięciem do włożenia wizytówki, format: 220x315 mm
po rozłożeniu, papier kreda 350g, kolorystyka 2+1, logo UOKiK tłoczone na przedzie teczki,
folia matowa jednostronnie na zewnętrznej stronie teczki, lakier offset w wewnętrznej
stronie teczki, sztancowanie z wykrojnika, brak klejeń, teczka bigowana, dostarczona
w formie złożonej (wzór w załączeniu).
Notatniki: adaptacja projektu i wykonanie: format: A5 (148 x 210 mm), środek: papier offset
100 g, 24 kartki w kratkę, bloczek klejony po górnym boku, 4+0 (cmyk), tylna okładka karton
300 g, bez przedniej okładki (zdjęcie poglądowe w załączeniu).
Długopis: Aluminiowy przekręcany długopis z błyszczącymi chromowanymi elementami.
Wyposażony w miękką końcówkę do ekranów dotykowych, wymiary: Ø1X14 cm, materiał:
aluminium, kolor obudowy: czarny, wkład: niebieski, znakowanie: grawer laserowy, miejsce
grawera: bok długopisu za klipsem, wymiary grawera: wys. 6 mm, dł. 60 mm, tekst do
znakowania: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sygnet z logotypu (zdjęcie
poglądowe w załączeniu).
Smycz: Kolor: granatowy (pantone 296C), typ: taśma poliestrowa, szerokość: 15 mm,
długość: 900 mm, nadruk: 1+1 (biały), rodzaj nadruku: sublimacyjny, karabińczyk:
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metalowy, tekst do znakowania: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sygnet z
logotypu (zdjęcie poglądowe w załączeniu).
Identyfikator: adaptacja projektu i wykonanie: wymiar A6 (105x148), papier: kreda matowa
300 g., zadruk: dwustronny w kolorze (CMYK) + dwustronnie folia matowa, 1 otwór pod
smycz, treść informacji umieszczonej na identyfikatorze zostanie przekazana wraz z umową
(plan konferencji wraz z logo UOKiK, KE oraz informacji o dofinansowaniu projektu).
Miejsce dostawy: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ul. Warecka 11A, II p
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
jednak nie później niż do dnia 8 kwietnia 2019 r.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. 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.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku wymaga przedłożenia
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 2
usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
4. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym
rzetelne wykonanie zamówienia.
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1. referencje potwierdzające należyte wykonanie usług, na które powołuje się
Wykonawca.
2. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącego
powiązań kapitałowych.
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V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
drogą elektroniczną na adres: konferencjauoig@uokik.gov.pl.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Małgorzata Tomczak adres poczty
elektronicznej – e-mail.: konferencjauoig@uokik.gov.pl.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) datę sporządzenia oferty,
3) cenę jednostkową netto, vat i cenę brutto oraz cenę całkowitą netto, podatek VAT
oraz cenę całkowitą brutto, podaną cyfrowo i słownie,
4) termin wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych,
5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu lub upoważnionego
pełnomocnika wraz z pieczątką imienną i firmową.
4. Oferty składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście do Kancelarii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl.
Powstańców warszawy 1, 00-950 Warszawa.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Zamawiający informuje, iż oferty składane w zapytaniu ofertowym są jawne.
7. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w Warunkach
Uczestnictwa pkt 4 tj. referencje oraz oświadczenie o braku powiązań.
3) zaakceptowany wzór umowy.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty składa się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
konferencjauoig@uokik.gov.pl, lub poczty lub kuriera lub też można dostarczyć
osobiście do Kancelarii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców
warszawy 1, 00-950 Warszawa.
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2019 r. do godz. 16:15.
3. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 2 nie zostaną rozpatrzone.
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IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków
- z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
1) cena
- 92 %
2) termin wykonania zamówienia – 8 % (7 dni –8 pkt, 8 dni – 6 pkt, 9 dni – 4 pkt,
10 dni – 2 pkt, 11 dni i więcej – 0 pkt). Przy czym za dzień uznaje się dzień
kalendarzowy.

2. Sposób dokonania oceny :
Kryterium cena – 92%
Przykład:
Ocena kryterium nr 1 będzie dokonywana według wzoru:
oferta najkorzystniejsza zgodnie
z kryterium 1)
W=
x 100 pkt x 92 %
oferta badana zgodnie z kryterium 1)
Wc – wartość oceny oferty według kryterium nr 1)
Wt – wartość oceny oferty według kryterium nr 2)
Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria
wymienione wyżej.
Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P = Wc+Wt
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
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XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Przed
zawarciem
umowy
Wykonawca,
którego
oferta
została
uznana
za najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
1) osób, które będą podpisywać umowę;
2) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy.
2. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Realizacja zamówienia będzie odbywała się na podstawie podpisanej umowy, wzór umowy
zawiera Załącznik nr 2 do zapytania.
XIII. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i
oceny ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn.
zm.) i wynosi 5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają
Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane
zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem danych
osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z
siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

XIV.POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu
wykonawcy zamówienia.
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2. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania
przyczyn. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych
kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
5. Załącznikami do niniejszego zapytania są:
1) wzór oferty,
2) wzór umowy,
3) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
4) wizualizacje / zdjęcia poglądowe wskazanych materiałów promocyjnych
przeznaczonych do wykonania.

…………………………………………………….
(podpis i pieczątka Zamawiającego)
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