ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
90-562 Łódź , ul. Łąkowa 11
NIP: 7272755012
REGON: 100804793

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych)
Znak sprawy : PR/U/BU/081/15
Roboty budowlane

•

Dostawy

•

Usługi

x

1. NAZWA ZAMÓWIENIA
Przygotowanie oraz publikacja materiałów o tematyce ekologicznej w formie dodatków, artykułów
prasowych, nakładek oraz kreacji reklamowych w prasie o zasięgu województwa łódzkiego.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, publikacja i dystrybucja materiałów o tematyce
ekologicznej w formie dodatków, artykułów prasowych, nakładek oraz kreacji reklamowych
w prasie o zasięgu województwa łódzkiego, według poniższego zestawienia:
L.p.
1.
2.

3.

1.

2.

Rodzaj publikacji
Część A ZAMÓWIENIA
Przygotowanie, publikacja i dystrybucja dodatków o tematyce ekologicznej
w dzienniku o zasięgu województwa łódzkiego.
Publikacja artykułów o tematyce ekologicznej w dodatkach o charakterze
kulturalnym dystrybuowanych z dziennikiem o zasięgu województwa
łódzkiego.
Publikacja artykułów o tematyce ekologicznej w formie nakładek dołączanych
i dystrybuowanych wraz z gazetą o zasięgu województwa łódzkiego,
ukazującej się w różnych miastach w województwie łódzkim.
Część B ZAMÓWIENIA
Przygotowanie i publikacja kreacji reklamowych w dodatkach o tematyce
ekologicznej dystrybuowanych z dziennikiem o zasięgu województwa
łódzkiego oraz w bezpłatnej gazecie o różnorodnej tematyce informacyjnej na
terenie Łodzi.
Przygotowanie i publikacja cyklu kreacji reklamowych o tematyce ekologicznej
w dzienniku o zasięgu województwa łódzkiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności określone zostały ze wzorach
umów (odpowiednio dla Części A i B zamówienia) stanowiących Załącznik nr 4 do ogłoszenia
o zamówieniu
4.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części wskazane w pkt 1. Oferta częściowa musi
obejmować wszystkie publikacje znajdujące się w danej części zamówienia. Dla każdej części
dokonane zostaną odrębnie:
- ocena ofert,
- wybór najkorzystniejszej oferty,
- zawarcie umowy.
W przypadku składania oferty częściowej Wykonawca załącza do oferty formularz oferty na tą
część zamówienia, na która składa ofertę.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu
w formie elektronicznej szczegółowego harmonogramu publikacji i dystrybucji przedmiotu
zamówienia.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POIiŚ
 zamówienie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
X zamówienie nie jest współfinansowane ze środków POIiŚ
4. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
- w zakresie proceduralnym : Łukasz Olesiński, tel. 42 66 34 126, e – mail: lolesinski@wfosigw.lodz.pl
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Katarzyna Szyposzyńska, tel. 42 66 34 196,
kszyposzynska@wfosigw.lodz.pl
5. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA lub TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Terminy publikacji poszczególnych dodatków, artykułów prasowych, nakładek oraz kreacji
reklamowych określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY

7.INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
(jeżeli dotyczy) :
1. Złożona oferta musi zawierać:
1) wypełnioną stronę tytułową oferty – wg. Załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
2) wypełniony formularz oferty – wg. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, a następnie
zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej na adres mailowy, o którym mowa w pkt 8
ogłoszenia o zamówieniu.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać :
 w formie pisemnej na adres : ……………………………………………………
X w formie elektronicznej (skan oferty) na adres (e-mai): zamowienia@wfosigw.lodz.pl
 w innej formie : …………………………………….
w terminie do dnia

24 września 2015 r. do godz. 09:00.

9. WYBÓR OFERTY :
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
 zastanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
X zostanie przesłane w formie elektronicznej (e-mail) do Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 zostanie przesłane w inny sposób : …………………………

10.INFORMACJE DODATKOWE
I. OFERTA
1. Wykonawca na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
2. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty (dla danej części zamówienia)

wg wzoru

stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim.
7. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę tzn. osobę/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego
uprawnione.
9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę
/osoby/ podpisującą ofertę.
10.Zastrzega się prawo żądania od wykonawcy złożenia dodatkowych informacji/dokumentów/
uzupełnień w zakresie złożonej oferty.
11. Z Wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

II. CENA
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U z 2013r. , poz. 385 z poźn. zm.).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna zawierać wszelkie ryzyka i koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie Wykonawca
uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

III. KRYTERIA OCENY OFERT :
1. W niniejszym postępowaniu oferty złożone na każdą część zamówienia będą oceniane według
następującego kryterium:
cena oferty brutto – 100%
Oferta spełniająca wszystkie wymagania merytoryczne i formalne i oferująca najniższą cenę
otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom spełniającym wszystkie wymagania
merytoryczne i formalne zostaną przyznane punkty wg następującej formuły:
C = cena brutto najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert x 100
cena brutto oferty badanej

2. Punkty zostaną przyznanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że na daną część zamówienia zostaną złożone oferty o takiej samej cenie
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IV. ZMIANA OGŁOSZENIA :
1. Zamawiający może w każdym czasie zmienić treść niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2. Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
V. ZAWARCIE UMOWY:
1. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
11. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – strona tytułowa oferty,
3) Załącznik nr 3 – formularz oferty
4) Załącznik nr 4 – wzory umów (odpowiednio dla Części A i B zamówienia).

