Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR 6/EFS-2013
NA WYDRUK I OPRAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
1) Nazwa i adres zamawiającego
Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna w Kielcach
ul. Zagnańska 61; 25-528 Kielce; nr projektu WND- POKL.02.01.01-00-422/12
2) Przedmiot zamówienia:
Wydruk i oprawa materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji szkoleń dla pracowników
mikroprzedsiębiorstw współpracujących z Zamawiającym.
Słownik CPV:
79810000-5 Usługi drukowania
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
79821000-5 Drukarskie usługi wykańczalnicze
3) Informacje o projekcie:
Cel projektu: Zwiększenie kwalifikacji i rozwój umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i
zasobami ludzkimi kadry zarządzającej 22 partnerów biznesowych firmy Infover, dzięki udziałowi w
szkoleniach i doradztwie między 7.08.2013 r. a 6.06.2015 r.. W projekcie przewiduje się druk 757 kompletów
materiałów szkoleniowych.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wydruk i oprawa (bindowanie lub inna forma oprawy) materiałów szkoleniowych opracowywanych
merytorycznie przez wykonawcę usług szkoleniowych.
Format: A4 80g/m2
Kolor: czarno-biały
Min. liczba stron w każdym materiale szkol: 15
Kwota za 1 komplet materiału szkoleniowego nie może przekroczyć 30 zł netto – (całkowita wartość
zamówienia nie może przekroczyć 22 710 zł netto).
5) Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
6) Dopuszczalność składania ofert cząstkowych: NIE
7) Termin wykonania zamówienia:
09.2013 – 6.06.2015 – materiały do druku będą przekazywane na bieżąco przez firmę szkoleniową, jednak
nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem cyklu szkoleń
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8) Miejsce i termin składania ofert:
a. Email: szkolenia@infover.pl, 6.09.2013 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).
b. Pocztą: Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna w Kielcach,
ul. Zagnańska 61; 25-528 Kielce, 6.09.2013 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).
9) Warunki udziału w postępowaniu:
 oferent prowadzi działalność min. 1 rok (potwierdzenie za pomocą wyciągu z KRS - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie);
 oferent nie ma innych zaległości finansowych (oświadczenie);
 w przypadku osób prywatnych, oferent przedstawi zaświadczenie o niekaralności;
 oferta zostanie sporządzona w języku polskim;
Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone.
10) Kryteria wyboru ofert:
Kryterium
Cena netto za druk materiałów promocyjnych
RAZEM

Waga
100%
100%

11) Sposób przyznawania punktacji:
Punkty przyznawane będą za każde kryterium zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. 10.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów (najniższa cena).
12) Wybór wykonawcy:
W terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert, Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę,
a następnie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów
przystępujących do zamówienia.
13) Okres związania ofertą:
60 dni od ostatniego dnia składania ofert.
14) Niezbędne dokumenty:
a.

Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, zgodnie z pkt. 8
podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, na formularzu
stanowiącym załącznik do zapytania.
b. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. a i b skutkować będzie jej odrzuceniem.
15) Kontakt:
szkolenia@infover.pl, Tel. 41 367 89 37
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16) Załączniki:
Oświadczenie o braku powiązań.
17) Inne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do
zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
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ZAŁĄCZNIK
Oświadczenie o braku powiązań.
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 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:
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

…………………………………
podpis oferenta
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