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Kielce, 29 sierpnia 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu kampanii billboardowej na terenie 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, dla projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

I. Zamawiający: 

Fundacja INVICTUS, ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego 

zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2017 Zarządu Fundacji INVICTUS). 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Usługa polegająca na:  

a. Przeprowadzeniu kampanii billboardowej na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, 

obejmującej 5 kampanii, każda po 6 billboardów w wielkości 5,04 m x 2,38 m. Billboardy 

powinny być umieszczone w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. W ramach każdej z 

odsłon kampanii, część billboardów powinna zostać umieszczona także poza miastem Kielce, 

na terenie KOF.   

IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Terminy wykonania usługi: wrzesień, grudzień 2017 r.; kwiecień, sierpień 2018 r.; styczeń, 2019 r.  

V. Forma współpracy z Wykonawcą: 

Umowa 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki: 

1. Posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

2. Jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia i jest w pełni dyspozycyjny w planowanym 

terminie do wykonania zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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4. Zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością, w tym zgodnie z zasadami 

promocji projektów RPOWŚ 2014-2020. 

5. Spełnia warunki określone w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęcią imienną. 

3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich 

wykonania. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

5. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny 

uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego 

na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień składania oferty. 

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

będą podlegały zwiększeniu. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz  

z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą. 

10. Strony oferty powinny być ponumerowane. 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

• Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

• Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 2. 

• Aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek i US o niezaleganiu z zapłatą 

zobowiązań podatkowych. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać: osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce (biuro 

czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16) w terminie do dnia 07.09.2017 r. lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego)  
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3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Kryterium oceny oferty: 

1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania; 

b. nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  

a. cena [PLN] – 100%  

X. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub 

udzielenie wyjaśnień. 

2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje mailowo i telefonicznie. Informacja o 

rozstrzygnięciu znajdzie się także na stronie internetowej Fundacji Invictus. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia Zapytania ofertowego lub nieprzyjęcia 

żadnej z ofert bez podania przyczyny. 

XI. Załącznikami do niniejszego zapytania są: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

XII. Kontakt z Zamawiającym 

 

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą 

mailową lub telefonicznie: 

Osoba upoważniona do kontaktu: 

Sylwia Harbut 

Tel.: 530 396 996 

Adres e-mail: biuro@fundacjainvictus.pl 

 

Monika Rosmanowska 

Tel.: 506 141 076 

Adres e-mail: m.rosmanowska@stowarzyszenieprorew.pl 
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