Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
ul. Rynek 5 , 37-700 Przemyśl
NIP: 795-15-66-035,
KRS: 67372

Przemyśl, 25.03.2014

PROTOKÓŁ
z wyboru ofert złożonych w zapytaniu ofertowym NR 1/2014
dotyczącym Opracowanie, skład i druk monografii
w ramach projektu San i Twierdza Przemyśl jakiej nie znacie” w ramach Funduszu Promocji Produktu
Regionalnego/Tradycyjnego/ Ekologicznego – NGO, JST współfinansowanego z Polsko – Szwajcarskiego
Programu Współpracy Projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe.
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, zgodnie z zasadami projektu „Alpejsko - Karpacki
Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przeprowadziła zapytanie ofertowe w celu wyłonienia
Oferenta/ Wykonawcy Opracowania, składu i druku monografii.
Monografia o następujących danych technicznych:
• - nakład: 200 egz.
• - wymiary 20x20 cm,
• - biało – czarny i kolor,
• - papier kreda.
Informacje o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe przesłano w dniu 10.03.2014r. do 3 Podmiotów posiadających potencjał w zakresie
możliwości wykonania przedmiotowego zamówienia:
1. „Studio kreacji wizualnej i multimedialnej”, ul. Poniatowskiego 35/60, Stalowa Wola,
marcin@skwim.pl
2. „Stempart” Firma Poligraficzna, ul. Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola, tomek@stempart.pl
3. „Grafix”, ul.Żydowska 10, 27-650 Sandomierz, info@grafix.pl
oraz zamieszczono w dniu 10.03.2014r. na stronie internetowej Zamawiającego:
http://tppir.przemysl.pl/projekty/
Oferenci mogli składać oferty w terminie do 24.03.2014r.
Wykaz Podmiotów, które odpowiedziały na zamówienie wraz z oceną:
Warunki udziału
Data
w postępowaniu
Lp.
Nazwa podmiotu
wpływu
oferty
Spełnia
Nie spełnia
„Grafix”, ul.
1.
Żydowska 10, 27-650
20.03.2014r.
tak
nie dotyczy
Sandomierz

Kryterium
oceny
Cena

Rekomendacja
do realizacji
zamówienia

5450

nie
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2.

3.

„Studio kreacji
wizualnej i
multimedialnej”,
ul.Poniatowskiego 35/
60, Stalowa Wola
„Stempart” Firma
Poligraficzna, ul.
Orzeszkowej 3, 37-450
Stalowa Wola

18.03.2014

tak

Nie dotyczy

5600

nie

21.03.2014

tak

Nie dotyczy

5000

tak

O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
którzy spełniają łącznie wszystkie następujące kryteria:
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w drukarstwie,
• prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej
• wobec oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe,
• Oferent nie posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
Kryteria oceny ofert:
Zamówienie spełnia kryteria przedstawione w pkt. Temat zamówienia.
Kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena brutto oferowana przez Oferenta/Wykonawcę z
uwzględnieniem kryteriów technicznych przedstawionych w Zapytaniu ofertowym nr 1/2014.
Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem:
W wyniku oceny otrzymanych 3 oferty i wybrano Wykonawcę „Stempart” Firma Poligraficzna, ul.
Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola, którego oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i
zaoferował najniższą cenę.
Oświadczenie:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:
nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych Oferenta ubiegającego się o udzielenie
zamówienia;
przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z Oferentem i nie byłem członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
nie pozostaję z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
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nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na tym protokół zakończono.
Zatwierdził:

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej

3

