Piła, dnia 01.08.2019 r.

Rozeznanie rynku na zakup materiałów szkoleniowych
w związku z realizacją Projektu
pn. Czas na start!
nr RPWP.07.01.02-30-0050/18
I.

Postanowienia wstępne

W związku z realizacją Projektu pn. „Czas na start!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Fundacja Dla Was przeprowadza rozeznanie
rynku na zakup materiałów szkoleniowych.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, przeprowadzane zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie
projektu „Czas na start!” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Beneficjentem Projektu.
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.
III. Przedmiot rozeznania rynku
Kod CPV:
30190000 - 7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe
22000000 - 0 – Druki i produkty podobne
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 60 kompletów materiałów szkoleniowych niezbędnych do
realizacji grupowych spotkań dla Uczestników projektu „Czas na start!”. Jeden komplet materiałów
szkoleniowych obejmuje:
1.
2.
3.
4.

Brulion A4, 96 kartek, miękka oprawa, kratka,
Długopis 0.3 mm, niebieski,
Teczka z gumką,
Skrypt – wydruk 1 kompletu – 81 stron – wydruk czarno-biały

IV. Miejsce i termin złożenia oferty
1. Ofertę należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail:
b.reclaw@eprojekty.info
b)

osobiście w biurze Zamawiającego:
ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

c)

pocztą lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

2. Oferty należy złożyć do dnia 07.08.2019 r., do godziny 10.00
(decyduje data i godzina wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

V. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania
rynkowego.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP,
REGON.
4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty.
6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.
7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków.
8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyników postępowania.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.
VI. Ocena ofert
Informujemy, że niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu
potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu materiałów szkoleniowych u kilku Wykonawców.
VII. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Zmiany terminów wskazanych w rozeznaniu.
b) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert.
c) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
d) Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
e) Rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku
………………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane Wykonawcy
(nazwa, adres, NIP, REGON)

Dotyczy rozeznania rynku na zakup materiałów szkoleniowych w ramach Projektu pn. „Czas na start!”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, prowadzonego przez Fundację Dla Was.
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na rozeznanie rynku w zakresie zakupu materiałów szkoleniowych w ramach powyżej
wskazanego Projektu składamy niniejszą wycenę i oferujemy sprzedaż materiałów szkoleniowych za ceny
podane w poniższym zestawieniu:
L.p. Przedmiot zamówienia
Materiały szkoleniowe w skład
którego wchodzą: Brulion A4, 96
1. kartek, miękka oprawa, kratka,
Długopis 0.3 mm, niebieski,
Teczka z gumką, Skrypt

Wartość brutto za 1 szt.

1 komplet =

Wartość brutto za 60 szt.

60 kompletów =

Jednocześnie oświadczamy, iż:
1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynku, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w nim określone.
2. Dysponujemy niezbędnym zapleczem oraz potencjałem gwarantującym rzetelne wykonanie
zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
4. Podana przez nas cena brutto jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia
w terminach określonych przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: (imię, nazwisko, telefon, e-mail).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(podpis Wykonawcy)

