Bielsko-Biała, dnia 15.01.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU - PROMOCJA PROJEKTU

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Opracowanie urządzenia recyklingowego
do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny
i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling.” zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty na promocję projektu, szczegółowo opisaną w punkcie III niniejszego zapytania.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba Spółki:
AQMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Pl. Świętego Mikołaja 2
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (+48 32) 214 63 79
tel. kom.:+48 600 280 972
fax: (+48 32) 720 20 68
e-mail: violetta.stanik@aqmet.com.pl
http://aqmet.com.pl

II.

TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze rozeznanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejsze rozeznanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem trybu rozeznania rynku,
jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Niniejsze rozeznanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
4. W ramach niniejszego rozeznania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych lub wariantowości cen.

III.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęte zamówieniem:
72400000-4 – Usługi internetowe
Zamówienie obejmuje utworzenie strony lub podstrony internetowej dotyczącej realizacji projektu,
kompatybilnej technologicznie ze stroną internetową aktualnie wykorzystywaną przez spółkę pod
adresem: www.aqmet.com.pl
Informacja na stronie internetowej powinna spełniać wymogi, o których mowa w „Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”. tj. wymagane jest:
➢ umieszczenie kolorowych znaków: Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich na stronie
głównej, w miejscu dobrze widocznym, bez konieczności przewijania strony w dół. Logotypy
na stronie głównej powinny przekierowywać do podstrony z informacją o projekcie.
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➢ podstrona internetowa powinna zawierać kolorowe logotypy: Unii Europejskiej i Funduszy
Europejskich oraz miejsce na test objętości do 1 strony A4.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia to 28.02.2018 r.

V.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 28 lutego 2018 r.
VI.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 22 stycznia 2018 r.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta może zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
rozeznania, stanowi on pomocnicze narzędzie w opracowaniu ofert. W przypadku gdy
Oferent złoży ofertę na własnym formularzu, powinna ona zawierać wszystkie niezbędne
elementy i informacje ujęte w naszym wzorze.
4. Oferta powinna:
a. zawierać datę sporządzenia,
b. zawierać adres Oferenta oraz dane kontaktowe,
c. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta (w
przypadku złożenia w formie pisemnej lub faxem),
d. zawierać precyzyjnie wskazany termin ważności, nie krótszy niż 28.02.2018 r. (można podać
inny termin lecz nie krótszy niż do 28.02.2018 r.).
5. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej:
a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres zakładu Zamawiającego
(Tychy, ul. Fabryczna 5)
b. za pośrednictwem faxu na nr (+48 32) 720 20 68
c. w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: violetta.stanik@aqmet.com.pl
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na nr
fax / adres e-mail podany powyżej.
7. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do p. Violetty Stanik
violetta.stanik@aqmet.com.pl
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu
ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
Lp.

Kryterium

Metodologia przyznawania punktów

Waga

1.

Cena netto

Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych
pod względem formalnym ofert podzielona przez
cenę netto każdej oferty i pomnożona przez 100
punktów.

95%
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2.

Realizacja zamówienia nie
wymaga zużycia papieru

Oferentowi, który zadeklaruje, iż realizacja
zamówienia na wymaga zużycia papieru przyznanych
zostanie 100 pkt.

5%

W przypadku braku informacji w przedmiotowym
zakresie punkty nie zostaną przyznane.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu, zostaną uszeregowane
osobno w odniesieniu do przedmiotu zamówienia od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w
ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z
metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium,
liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W
postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych
w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie,
natomiast w przypadku równej ceny zwycięży oferent, który zadeklaruje prośrodowiskowy sposób
realizacji zamówienia. Informacje na temat można opisać w formularzu oferty, w punkcie „Inne”.

___________________
podpis Zamawiającego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZEZNANIA RYNKU - PROMOCJA PROJEKTU

FORMULARZ OFERTY
……………………………..
Miejscowość, data

Nawiązując do rozeznania rynku w zakresie ceny na promocję projektu składamy ofertę firmie
AQMET Sp. z o.o. sp. k. na promocję projektu, w ramach realizowanego przez AQMET projektu pt.
„Opracowanie urządzenia recyklingowego do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji
odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling”

I.
DANE OFERENTA:
……..
……..
……..
……..

II.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Zakres objęty ofertą

Utworzenie strony lub
internetowej
dotyczącej
projektu

III.

Cena netto
podstrony
realizacji

REALIZACJA ZAMÓWIENIA NIE WYMAGA ZUŻYCIA PAPIERU
TAK 

IV.

Cena brutto

NIE 

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

28.02.2018 r. (można podać inny termin lecz nie krótszy niż do 28.02.2018 r.)

V.
INNE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenia:
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1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję wymogi i zakres zapytania ofertowego na które odpowiadam składając
niniejszą ofertę.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
Załącznik do oferty: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ROZEZNANIA RYNKU - PROMOCJA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB
OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………….......
oświadczam, że …………………………………. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
▪ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
▪ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO
▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
▪ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
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