
Rzekuń, dn. 4 lipca 2014 r.

OPS.252.18.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8 wymienionej
ustawy. 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów
oraz  zostaje  umieszczone  na  stronie  Zamawiającego  http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-
spolecznej/zamowienia-publiczne.html w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

I. Zamawiający: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
ul. Kolonia 1b, 07-411 Rzekuń
NIP 758-18-57-041
Tel. 29 761 73 95

II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu „Karta Dużej Rodziny” w związku z realizacja przez
Gminę  Rzekuń  programu  mającego  na  celu  poprawę  warunków  życia  rodzin  wielodzietnych
zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń.

Opis przedmiotu zamówienia
• Wykonanie 40 tabliczek z tworzywa pcv w poziomie, w formacie A4, w kolorze wg załączonego

projektu (załącznik nr 1).

III. Kryteria wyboru oferty:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium: cena brutto.
Wartość punktowa wagi tego kryterium wynosi 100%.

IV. Informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium wyboru oferty:
Punkty przyznawane za podane w pkt VI kryterium liczone będą według następującego wzoru:

Pk = [C min/Cr x 100 %] x 100
gdzie:
Pk – ilość punktów [pkt]
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cr – cena brutto oferty rozpatrywanej

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium wyboru oferty, zostanie
uznana  za  najkorzystniejszą  ofertę.  Pozostałe  oferty  zostaną  sklasyfikowane  zgodnie  z  ilością
uzyskanych punktów.

V. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane jednoetapowo w ramach jednej umowy: termin realizacji zamówienia

– do dnia 31 lipca br.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej,  w  języku  polskim według  załączonego wzoru

oferty stanowiącego do zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

2. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania
Oferenta (w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy złożyć stosowne
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pełnomocnictwo).

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na 

adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
z dopiskiem: Tabliczka informacyjna KDR 2014, 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.07.2014 r. godz. 13:00 (decyduje data wpływu do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu).

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 lipca 2014 r. o godz. 13.30.

4. Oferty złożone po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane. 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Danuta Orzołek – kierownik OPS
nr telefonu 29 761 73 95, adres e-mail: dorzolek@rzekun.net 

IX. Zamawiający  poinformuje  o  wyniku  postępowania  każdego  oferenta,  który  złożył  ofertę  oraz
podpisze umowę na wykonanie usługi z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

X. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
1. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2. cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczyła  wartość  kwoty,  którą  zamawiający  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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