Rzeszów, dnia 20.02.2017 r.

Zmiana nr 1
zapytania ofertowego (zasada konkurencyjności)
prowadzone na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Dotyczy: Usługi wydruku katalogów
Zapytanie ofertowe: nr 2017/02/02
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja kosmetyków firmy SYLVECO
na rynkach zagranicznych” w ramach Poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocjach Marek
Produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działając na podstawie art. pkt. 18) podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego.

I. Zamawiający

SYLVECO Piela Radosław,
Stobierna 1076,
36-002 Jasionka
tel. 17 771 38 30
e-mail: biuro@sylveco.pl
Faks: 17 771 38 35
Strona internetowa Zamawiającego: www.sylveco.pl
II. Rodzaj zamówienia: Usługi
III. Nazwa zadania:
Usługi w zakresie wydruku katalogów produktowych firmy w angielskiej wersji językowej.
IV
Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie doprecyzowania terminu wykonania zamówienia
w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. IV zapytania ofertowego, kryteriów oceny ofert i ich
znaczenie (waga) – pkt. VI zapytania ofertowego oraz dokonuje zmianę w pod pkt. 9 – jakie
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elementy musi zawierać oferta punktu VIII zapytania ofertowego – Informacje na temat
formy składania ofert:
Pkt. IV otrzymuje brzmienie:
Kody CPV:

79810000-5 Usługa drukowania
79800000-2 Usługa drukowania i powiązane

Przedmiotem zamówienia jest wydruk katalogu produktowego firmy w angielskiej wersji
językowej.
 Format A4
 Oprawa zszywana 2 zszywki
 Objętość 44+4
 Okładka: 250 g/m2 kreda mat, uszlachetnianie folia matowa
 Środek: 130 g/m2 kreda mat
 Kolorystyka dwustronnie kolorowy (4+4)
 Nakład 2000 sztuk według projektu
Dostarczenie wydrukowanych katalogów najpóźniej do 7 marca 2017r. do siedziby firmy
SYLVECO.
Pkt. VI otrzymuje brzmienie:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)
1) Ogólne zasady oceny ofert w tym zapytaniu ofertowym
Zamawiający będzie mógł wzywać Wykonawców do uzupełnienia dokumentów,
przedkładanych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności do
wyjaśnienia treści oferty, do uzupełnienia załączników, czy wyjaśnienia treści
załączników lub informacji w nich podanych.
2) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących kryteriów:
1) Cena –80 %.
2) Termin wykonania zamówienia – 20 %.
Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:
a) Kryterium cena – 80 % – liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z
poniższym wzorem:
najniższa całkowita cena oferty brutto
-------------------------------------------------- x 100 x 80% = …... pkt
całkowita cena oferty ocenianej brutto
Określenie "cena" należy rozumieć jako koszt całkowity przedmiotu zamówienia. Oferta
najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 pkt.
b) Kryterium: Termin wykonania zamówienia – 20 %
ocena zostanie dokonana następująco:
Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 5 dni od zawarcia umowy – 20 pkt.
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Termin wykonania zamówienia w przedziale 6 dni – 9 dni od zawarcia umowy – 10 pkt.
Termin wykonania zamówienia w przedziale 10 dni – 14 dni od zawarcia umowy – 0 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała w ocenie całkowitej
(kryterium a, b) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki
Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
Pkt. VIII otrzymuje brzmienie:

VIII. Informacje na temat formy składania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta kierowana do zamawiającego powinna mieć dopisek:
a. Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 2017/02/02
3. Oferta, oświadczenia oraz inne dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez
Wykonawcę lub przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi
Wykonawca.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
8. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo
akceptuje warunki określone w zapytaniu ofertowym.
9.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić
numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
c) (jeżeli jest konieczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do
oferty. Pełnomocnictwo dołączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest
składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do
oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
e) Wykonawca podaję w ofercie ceną całkowitą w PLN brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia
f) Wykonawca podaje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia
w dniach lub do dnia 7 marca 2017 roku od daty zawarci umowy.
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