Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
ul. o. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Białystok, 15 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania (Zamawiający) w związku z realizacją projektu pn. Foresight
technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, realizowanego na
podstawie umowy nr UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-00 (Aneks nr UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-08),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.1. „Wsparcie
badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z
wykorzystaniem metody foresight” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na następujące zapytanie
ofertowe:
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk okładki kolorowej, druk i oprawa introligatorska miękka oraz rozesłanie
egzemplarzy obowiązkowych czterech monografii powstałych w ramach realizacji projektu.
Dane techniczne:
• format – 195x266
• objętość jednej monografii: 10 arkuszy
• nakład – 500 egzemplarzy (każda z czterech monografii)
• dwukolor
• oprawa miękka klejona
II.

Sposób realizacji zamówienia
1.

2.
III.

Wykonawca ma 5 dni kalendarzowych na wydruk określonej ilości wymienionych w pkt. I monografii
oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, od momentu przekazania przez Zamawiającego
każdej z czterech monografii.
Wszystkie monografie będą miały nadany numer ISBN.

Wymagania w stosunku do Oferentów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji przedmiotu umowy;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:
• złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
• nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
koniecznych dla udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego nawet po wezwaniu
do ich uzupełnienia;
• których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie
upadłościowe bądź likwidacyjne.
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IV.

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2013 r. zgodnie ze sposobem realizacji zamówienia
określonym w pkt. II.
Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do zmiany terminu realizacji
zamówienia w uzgodnieniu z Wykonawcą.
V.

Dokumenty wymagane od Oferentów

Oferent przekaże Zamawiającemu:
•

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na wzorach innych, niż przedstawione w załączniku
do niniejszego zapytania. Oferty złożone na innych wzorach zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
VI.

Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu oraz odpowiadająca za czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy:

dr inż. Katarzyna Halicka, tel. 784 680 856, adres email: k.halicka@pb.edu.pl.
VII.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20.05.2013r. do godz. 12
VIII.

Forma składanych dokumentów
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
IX.

00

Sporządzoną ofertę można przesłać na adres mailowy k.halicka@pb.edu.pl. Tytuł maila powinien
brzmieć: „Oferta –wydruk monografii”.
Sporządzoną ofertę można też złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres
ul. o. S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka (decyduje data
wpływu do biura projektu).
Koperta powinna być oznaczona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, wraz z dopiskiem „Oferta –
wydruk monografii” w związku z realizacją projektu pn. „Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie
2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Oferty niekompletne, niezawierające wszystkich informacji wymaganych w załączniku, bez podpisu
Oferenta oraz złożone na innych niż wymienione w części V niniejszego zapytania ofertowego wzorach
dokumentów, zostaną odrzucone bez wzywania Oferenta do uzupełnienia braków.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium najniższej ceny.
Cena za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.
X.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów mailowo.
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Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
w postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Białostocką na Wydziale Zarządzania, ul. o. S. Tarasiuka 2,
16-001 Kleosin, którego przedmiotem jest druk okładki kolorowej, druk i oprawa introligatorska miękka oraz
rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych czterech monografii powstałych w ramach projektu pn. „Foresight
technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”.

I. Dane Wykonawcy
Imię i Nazwisko/
Nazwa firmy

………………...…………………………………………………………………….…...……………………..
…………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………….…………………………
…..…………………………………………………………….……………………………………………………

Adres

(ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

………………………………………………………………………..

……….…………………………………………………………………

Osoba do kontaktu

………………………………………………………………………………………………………………………
II. Cena ofertowa brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia

Cena brutto za wydruk jednej monografii w nakładzie 500
szt., zgodnie z parametrami określonymi w przedmiocie
zamówienia

Słownie cena brutto:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji postępowania (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.
Nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

………………….……….., dnia …………………………..

………………………………………………….
czytelny podpis Oferenta

Oświadczenie Oferenta o prawdziwości danych zawartych w treści oferty:
Niniejszym oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy mogące
doprowadzić Zamawiającego do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia go w błąd (art. 286 kodeksu karnego).
Niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie są zgodne
z prawdą.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i spełniam wymagania określone
w pkt. III przedmiotowego zapytania ofertowego.

………………….……….., dnia …………………………..

………………………………………………….
czytelny podpis Oferenta

* Oferent zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól. Pozostawienie któregokolwiek z w/w pól będzie skutkowało
odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia.

