ZAPYTANIE OFERTOWE
na zaprojektowanie identyfikacji wizualnej marki w projekcie „Wzrost konkurencyjności firmy Zakład
Stolarski Wiaczesław Awruk poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej”
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest
prowadzone w języku polskim, w formie pisemnej. Do zapytania ofertowego mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
Nr postępowania: POPW/02/03/2018, data: 08.03.2018 r.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk
ul. Transportowa 6
16-010 Sochonie
REGON 050214222
NIP 542-01-12-116
kerno.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie identyfikacji wizualnej marki W.Awruk, której
elementy składowe zostały wyszczególnione poniżej (punkt 5.).
2. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Zakład Stolarski
Wiaczesław Awruk poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Oś
priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) przez Wnioskodawcę, tj. Zakład Stolarski
Wiaczesław Awruk.
3. Kompletny przedmiot zamówienia świadczony będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom
trzecim. Wykonawca nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie
będą rozpatrywane.
4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania współfinansowane jest ze środków
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Wyszczególnienie dla tworzonej identyfikacji wizualnej marki:
- stworzenie firmowego brand booku wraz z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych
- opracowanie materiałów graficznych firmy
- usystematyzowanie działań marketingowych firmy
- opracowanie/zaprojektowanie nowej linii produktów firmy (drzwi wewnętrznych, drzwi
zewnętrznych, produktów uzupełniających – zabudów, boazerii, mebli)

Złożona oferta powinna być kompletna i zgodna z wyżej wymienionym wyszczególnieniem.
Świadczona usługa doradcza w w/w zakresie powinna być kompleksowa, wykonana terminowo i z
należytą starannością.
3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

85312320-8 – Usługi doradztwa
79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe
79342000-3 – Usługi marketingowe
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania
i zabezpieczania
71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
4. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w
postępowaniu:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. Posiadają niezbędną wiedzę techniczną i min. 5-letnie doświadczenie w usługach
marketingowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, a także udokumentowane
doświadczenie w zakresie projektowania dot. mebli i elementów stolarki,
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
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4. Sytuacja ekonomiczna i płynność finansowa ich firmy pozwala na zapewnienie szybkiej realizacji
przedmiotu zamówienia.

5. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wyłoniony Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia do dnia
21.04.2018 roku.

6. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej.
Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty spełniające wymagania formalne, złożone
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, podlegać będą dalszej ocenie
zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert i ich wagi:
a) Łączna cena netto za wykonanie zamówienia: 60%
b) Termin realizacji: 40%.
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) Punkty za kryterium ‘łączna cena netto’ zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
Łą𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

x 60 = _____ pkt.

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
b) Punkty za kryterium ‘termin realizacji’ zostaną obliczone wg następującego wzoru:
𝑁𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑠𝑝𝑜ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗

x 40 = _____ pkt.

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Opis oceny ofert
Maksymalna możliwa do przyznania punktacja to 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji
uzyskanej zgodnie z ppkt. a) i b). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane będzie zgodnie z
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informacjami przedstawionymi w danej ofercie (wypełnionej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Wykonawcą, który spełni wszystkie kryteria i otrzyma
najwyższą łączną liczbę punktów zostanie podpisana umowa.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty – załączniki:
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1),
b) Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
(załącznik nr 2),
c) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
d) Referencje od min. 2 klientów, dla których świadczono usługi tożsame/zbieżne z przedmiotem
zamówienia.
2. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć 1 ofertę w postępowaniu, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta i pozostałe załączniki wymagają podpisu/ów osoby/osób uprawionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy (do oferty musi być załączone stosowne Pełnomocnictwo, jeśli
dokumenty podpisuje osoba inna niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy).
c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego Zapytania
ofertowego.
d) Wszelkie poprawki w ofercie i załącznikach muszą być naniesione w sposób czytelny oraz
opatrzone podpisem/parafką osoby podpisującej ofertę.
e) Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę netto tj. obejmującą wszystkie koszty, jakie
Zamawiający poniesie w związku z realizacją przez Wykonawcę niniejszego zamówienia.
f) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia/wyjaśnienia zapisów oferty i
załączników, a Wykonawca uzupełni wskazane braki/wyjaśni niejasności w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, pod rygorem możliwości odrzucenia oferty. Uzupełnienie braków/złożenie
wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany merytorycznej treści oferty (ceny, design itp.).
g) Zamawiający ma prawo poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe.
8. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą/kurierem na adres:
Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk
ul. Transportowa 6
16-010 Sochonie
z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie nr POPW/02/03/2018, data: 08.03.2018 r.”.
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Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15:00. Decyduje
data i godzina wpływu kompletu dokumentów (oferty) do Zamawiającego.
Wykonawcy są związani swoimi ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym Zapytanie ofertowe
(Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym
Zapytanie ofertowe (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu składającego Zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego
Zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a danym Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, pieczy
zastępczej, opieki lub kurateli.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany części treści lub unieważnienia całego
Zapytania na każdym etapie postępowania, najpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert
(zmiana) lub ostatecznego wyboru dostawcy (unieważnienie), bez podania przyczyn.
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2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty na częściowe zamówienie
nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie z Wykonawcą w wypadkach wskazanych poniżej:
a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość należnej całkowitej zapłaty dla
Wykonawcy,
b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją
Pośredniczącą – dostosowaniu mogą ulec te części umowy z Wykonawcą, które muszą zostać zmienione,
aby osiągnąć zgodność z zapisami umowy z Instytucją Pośredniczącą,
c) Możliwość zmiany sposobu zapłaty dla Wykonawcy, w tym wprowadzenie płatności w formie
zaliczki i kolejnych transz,
d) Możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia – w wypadkach uzasadnionych organizacyjnie
po stronie Zamawiającego lub spowodowanych siłą wyższą.
5. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
6. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie pocztą/kurierem.
Dodatkowych

informacji

udziela

Pełnomocnik

p.

Bartosz

Awruk:

tel.

85

675-65-00,

email:

b.awruk@wawruk.pl.

Do zapytania ofertowego dołączono następujące załączniki:
1.
2.
3.

Załącznik 1 – Wzór formularza oferty.
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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Białystok,

08.03.2018 Bartosz Awruk
……………………………………………
(data i podpis os. upoważnionej do
reprezentowania Zamawiającego)
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