Zapytanie ofertowe nr 13/2019/NFOŚIGW
W związku z realizacją Projektu pn. „Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych. ”
współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu priorytetowego nr 5.5
„Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ekogadzetów w ramach projektu pn. „„Ekologia
integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych. ”

§1
Informacje o zamawiającym
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: caritaspolska@caritas.pl
Strona internetowa: www.caritas.pl
Numer telefonu: (22) 334-85-00
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pakietu ekogadzetów . w ramach
projektu „„Ekologia integralna encykliki „Laudato SI” w działaniu Wspólnot Caritas i
społeczności lokalnych. ” współfinansowany ze środków NFOŚiGW z ramach programu
priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja Ekologiczna”
W skład pakietu wchodzi:
1.materiałowa torba z funkcją plecaka - 4000 szt / rozmiar 35*40/
2. Ekologiczny notatnik A5/ 60 kartek/ z biodegradowalnym długopisem/twarda okładka - 1500
szt
3.power bank drewniany 2600 mAh - 1000 szt
4.szklany bidon na wodę 520 ml / szkło, stal nierdzewna z pokrowcem/- 1500 szt
Szczegóły dotyczące zamówienia:
Wszystkie elementy muszą posiadać loga projektu w odpowiednim ułożeniu a także przesłane
przez zamawiającego teksty.
Przez realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przesłania projektu graficznego
użycia logotypów i tekstów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu
oznakowania Wykonawca przygotuje jeden kompletny pakiet ekogadzetów i prześle go do
Zamawiającego. Realizacja zamówienia może nastąpić tylko po uprzednim zatwierdzeniu
gotowego pakietu uczestnika przez Zamawiającego
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówienia – do 21.09.2019

KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące kryteria:
1. Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą według kryteriów: cena
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać:
Pełną nazwę oferenta;
Adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz nr NIP;
Wycenę zamówienia zawierającą informacje o cenie brutto.
Cena wyrażona jest w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
Osobę do kontaktu;
Termin związania ofertą: do 30 dni od terminu składania ofert;
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta;
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
KONTAKT
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia
związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie
porozumiewać się drogą elektroniczną.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać: osobiście, pocztą elektroniczną na adres:
zamowienia.ls@caritas.org.pl, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres Caritas
Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
do dnia 27.08.2019 r. do godziny 12.00.
Uwaga – w przypadku składana ofert osobiście lub pocztą, na kopercie należy umieścić
napis „Oferta na pakiet ekogadzety na potrzeby realizacji projektu LAUDATO SI
Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione przy wyborze oferenta.
W toku badania i oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
XVII. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

