„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

……………………., ………………….. r.

Formularz ofertowy

Do Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp.
z o. o.

ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 na zakup i dostawa 875 kompletów (segregator, notes, długopis)

materiałów dla uczestników projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu ofertowym:
1.

Oferuję realizację usługi za wartość łączną brutto: …………………………………………………….

3.

Deklaruję …….......… dniowy termin płatności.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koszt realizacji usługi w przeliczeniu na jeden zestaw wynosi...................................................................................
Oświadczam, iż gwarantuję stałość cen na oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i spełniamy wszystkie parametry tam opisane

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania ww przedmiotu zamówienia.

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania ww przedmiotu zamówienia.

10. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację ww przedmiotu zamówienia.

11. Nie została otwarta w stosunku do mnie likwidacja ani nie została ogłoszona upadłość a także nie zalegam w opłacaniu
podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

12. Imię i nazwisko Oferenta/ Nazwa firmy:
13. NIP:

14. Adres:

15. Adres do korespondencji:
16. Telefon kontaktowy:

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

/podpis osoby upoważnionej/
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Załącznik 2 do Zapytania ofertowego
Białystok, 8 lipca 2016 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: wg wspólnego słownika zamówień CPV - 79820000-8 – usługi związane z drukowaniem.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 875 kompletów (segregator, notatnik i długopis) materiałów szkoleniowych
dla uczestników projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”.
KRYTERIA OGÓLNE
1.
2.
1.

Termin realizacji zamówienia: 22.07.2016 do 31.01.2018r.
Miejsce realizacji zamówienia: cały kraj.

OPIS

Materiały dla uczestników projektu – 875 kompletów. W skład pojedynczego kompletu wchodzi:
a.

Segregator A4 z mechanizmem 2 – ringowym, szerokość grzbietu 75 mm (wkład 50 mm), zadruk:

jednostronny 4+0 (zadruk oklejki), lakierowanie 1+0, foliowanie połysk 1+1, rodzaj papieru – tektura o
grubości 2,25 mm, mocowanie na długopis trwale związane z segregatorem, przygotowanie projektu

b.

c.
2.

Notes klejony bez okładki formatu A4 (210 mm x 297 mm), ilość kartek 100 szt., papier kreda 90g, druk
dwustronny 4+4, klejenie po długim boku, kształt narożników prostokątny, wykończenie z dwiema
dziurkami pod system 2-ringowy segregatora, przygotowanie projektu graficznego nadruku.

Długopis metalowy - aluminium, wymiary 135 mm x 10 mm, znakowanie grawerem laserowym,
przygotowanie projektu graficznego pod grawer laserowy.

Wykończenie i dostawa
a.

b.

3.

graficznego okładki segregatora.

c.

Pakowanie w komplet (segregator, notatnik, długopis, materiał powielony).

Dostawa w częściach po min. 25 kompletów, w terminie i pod adres wskazany przez zamawiającego, w
tym min. 50 szt. do dnia 30 lipca 2016 roku.

Dokładna ilość zestawów zostanie podana nie później niż 7 dni przed datą dostarczenia

Inne wymagania potwierdzające jakość materiałów: wykonawca dostarczy zamawiającemu próbki materiałów
(przykładowy segregator, notatnik oraz długopis) w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
………………., ……………………….. r.

OŚWIADCZENIE

Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
Składając ofertę do Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. przy ulicy Jurowieckiej 56, w

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zakup i dostawę materiałów dla uczestników projektu
„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” (znak sprawy 03/5.4/2016

oświadczam, że brak jest pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., a Polskim

Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. jak i upoważnionymi do zaciągania w jej imieniu osób oraz osób wykonujących
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury, jakichkolwiek powiązań tak kapitałowych jak i
osobowych polegających w szczególności na:
1)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej,

3)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

2)
4)

posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,

postawania w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
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…………………, …………… r.
...............................................
(pieczęć Oferenta)

Doświadczenie Oferenta
Składając ofertę w prowadzonym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i

dostawę materiałów dla uczestników projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” (znak sprawy
03/5.4/2016) oświadczamy następujące usługi o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia:
Lp.
1.

Nazwa i adres

Zamawiającego

Opis wykonanych usług

Data wykonania

2.
3.

....................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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UMOWA NR .................................. (wzór)
zawarta w dniu ....................................... 2016r. w Siedlcach pomiędzy:

Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o., zwaną w dalszej części „Realizatorem Projektu”, z siedzibą w
Białymstoku przy ulicy Jurowieckiej 56, KRS 00000 93 610, NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43, zwaną dalej
Zamawiającym
reprezentowaną przez: Martę Kuczuk – Prezes Zarządu

a

…… ……………….. z siedzibą w …… (kod pocztowy ……), przy ulicy ……, pod nr KRS ……, NIP ……, REGON ……, zwaną dalej
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” nr
POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15, została zawarta umowa o następującej treści:
§1.

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 875 kompletów materiałów (segregator, notatnik i długopis), dla
2.

uczestników na rzecz Zamawiającego i zgodnie z postanowieniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz
złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz ustaleniami z
Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, o których mowa w ust. 1
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z technologią zapewniającą najwyższą jakość
świadczonej usługi.

§2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 22 lipca 2016 do 31 stycznia 2018r.

§3.
Realizowana usługa będzie zgodna z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą złożoną
przez Wykonawcę.

a.
b.
c.

1.
2.
3.

§4.
Usługa w zakresie zakupu, przygotowania i dostawy materiałów będzie realizowana po akceptacji przez
Zamawiającego przygotowanych przez Wykonawcę projektów graficznych, przy czym w terminie 3 dni od podpisania
umowy Wykonawca dostarczy komplet wzorcowy (segregator, notes oraz długopis) do siedziby zamawiającego celem
potwierdzenia i zaakceptowania jakości zamawianych materiałów.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą
umową.
Informacja o ilości zamawianych materiałów szkoleniowych zostanie przekazana Wykonawcy nie później niż 7 dni
przed terminem dostarczenia

§5.
Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty …………. zł
brutto.
Wskazane w załączniku nr 1 ilości kompletów są wartościami szacowanymi na podstawie opisu projektu i mogą ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 1.
Podstawą obliczenia wynagrodzenia jest iloczyn ceny brutto za jeden komplet materiałów i ilości faktycznie
zrealizowanych. Cena brutto za komplet jest sumą kosztów zakupu, przygotowania i dostawy materiałów (segregator,
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4.
5.
6.
7.
8.

notatnik i długopis), kserokopii kompletu materiałów szkoleniowych i certyfikatu, przy czym na fakturach VAT
wykazywane są jako odrębna pozycja.
Cena brutto za jeden komplet wynosi ……… zł
a) Materiałów szkoleniowych (komplet powielony) wynosi …….. zł
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie
……………… dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru zamówienia lub
jego części.
Zamawiający nie ponosi kosztów żadnych dodatkowych kosztów z tytułu realizowanej umowy.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1.
2.
3.

§6.
W przypadku odmowy wykonania zamawianej usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 40 % wartości realizowanego zamówienia.
Zastosowane kary umownej nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kary
umownej na zasadach ogólnych.
W razie powtarzającego się nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony
do wypowiedzenia niniejszej umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.

§7.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
1.
2.
3.
4.

§8.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:
nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
nr 2 - oferta wykonawcy

WYKONAWCA

