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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 

  

I. Przedmiot i opis zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w liczbie 600 egzemplarzy i dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego breloków do kluczy – elementów promocyjnych kampanii pn. Z młodym kierowcą  

w drodze po doświadczenie, realizowanej wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach 

w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim 

na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 

 2016.  

Podstawowe zadania w tym zakresie wiążą się z:  

a) opracowaniem wizualizacji breloka do kluczy z zastosowaniem przesłanych przez Zamawiającego 

logotypów oraz zgodnie z jego wskazówkami; projekt graficzny powinien zawierać logo 

przedmiotowej kampanii (awers) oraz logotypy realizatorów kampanii: Województwa Śląskiego 

Śląskie. Pozytywna energia oraz Policji  Śląskiej (rewers). 

b) wykonaniem 600 sztuk breloków do kluczy; 

c) zapakowaniem breloków w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem  

i dostarczeniem ich do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego w Katowicach; 

d) sprawną i terminową realizacją zamówienia; 

e) wyznaczeniem osoby do kontaktów roboczych – stała współpraca z Zamawiającym, w tym nad 

wizualizacją breloków, informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych 

zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia (kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, 

spotkania z Zamawiającym, o ile sytuacja będzie tego wymagała – w godzinach pracy ROPS,  

tj. 7:30-15:30).  

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia (Załącznik nr 2). 

  

II. Zamawiający:  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  

ul. Modelarska 10  

40-142 Katowice 

  

III. Termin wykonania zamówienia:  

30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 23 września 2016 r. 

 

IV. Opis kryteriów wyboru oferty: 

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto – 100%.  

2. W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. 
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2. Cena oferowana musi obejmować zarówno przygotowanie wizualizacji breloka do kluczy, 

wykonanie breloków w liczbie 600 sztuk, jak i dostarczenie ich na adres Zamawiającego. 

3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jgajda@rops-katowice.pl w terminie do dnia 9 sierpnia 

2016 r. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym 

postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez 

Zamawiającego. 

6. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz 

Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona). 

7. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 10 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wyboru kolejnej oferty. 

9. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.  

10. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnego wzoru, który zostanie przekazany 

wybranemu Wykonawcy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 3). 

11. Płatność za prawidłowo zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi do 30 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub 

zakończenia postępowania bez wyboru ofert. 

 

VI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Józefina Gajda  

tel. 32/ 730 68 91  

e-mail: jgajda@rops-katowice.pl 

 

VII. Załączniki: 

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 
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