Warszawa, 31-10-2019 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)
Zamawiający:
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.”
Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka
dostępność i jakość e-usług publicznych”.
I.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Przedmiotem zakupu jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 2 000 sztuk naklejek
samoprzylepnych spełniających parametry zamieszczone poniżej:
•
•
•
•

rozmiar naklejki – nie mniejszy niż 7x5 cm, nie większy niż 10x3 cm
ilość 2 000 sztuk
druk jednostronny w pełnym kolorze (4+0), tło białe
materiał – folia błyszcząca, zabezpieczona laminatem ochronnym, odporna na słońce
i wilgoć
• zawarte na naklejce logotypy muszą być zgodne z umieszczonym poniżej wzorem*

• Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu naklejki Zamawiającemu,
w celu wniesienia ewentualnych poprawek i akceptacji ostatecznej wersji.
• Zamówienie obejmuje dostawę naklejek w terminie 5 dni od zlecenia wykonania zamówienia.
 przy realizacji zamówienia muszą być uwzględnione wytyczne dla beneficjentów Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjno-promocyjnych, zawarte na stronie internetowej CPPC:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o- programie/promocja/zasadypromocji-i-oznakowaniaprojektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/ (Zestawienie znaków
,,Fundusze Europejskie – Program Polska Cyfrowa”);

*Logo

Uni Europejskiej zgodnie z opisem „Przewodnik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Logo Projektu „Rozwój SRP” zgodnie z księgą znaku udostępnioną w dniu zawarcie umowy.
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II.

WARUNKI FINANSOWE/ROZLICZENIA/PŁATNOŚCI

1.

Zakup realizowany jest w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” (RSRP)
współfinansowany w 84,63% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze,
w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu obioru bez zastrzeżeń.
Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zakupu, jak
również wszystkie koszty dostawy, transportu, opłat i podatków, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
Ceny, o których mowa w ust.1 muszą być wyrażone w złotych polskich.
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg
wartości nominalnej przedmiotu zakupu.

2.

3.

4.
5.

III.
1.
2.
3.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - do 5 dni od daty złożenia zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi min. na okres 12 miesięcy,
liczony od daty jego dostarczenia do Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje postanowienia zawarte w punktach 1-3 i w przypadku wyboru jego
oferty, zobowiązuje się do realizacji zamówienia na ww. warunkach.

4.

IV.

KRYTERIA OCENY OFERT:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków
przedstawionych w Zaproszeniu).
V.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta sporządzona w oparciu o załączony Formularz ofertowy musi zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
VI.
1.
2.
3.

pełną nazwę Wykonawcy
adres siedziby Wykonawcy, dane kontaktowe
dane kontaktowe Wykonawcy
łączna cena oferty brutto
łączna cena oferty netto
termin realizacji przedmiotu zamówienia
okres gwarancji
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 16.00.
Oferty, na załączonym formularzu, należy przesłać na adres e-mail: projekt.srp@mc.gov.pl, w
terminie wskazanym powyżej.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Beata Mierzejewska, tel. 22 556 84 56, adres e-mail:
beata.mierzejewska@mc.gov.pl
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VII.
1.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w
Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

Katarzyna Kopytowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Systemów Państwowych
/podpisano elektronicznie/

Załącznik:
1. Formularz ofertowy
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